
Jong talent vinden,

binden & boeien
Heeft jouw organisatie moeite met het vinden van

medewerkers die de juiste kennis en vaardigheden op het

gebied van kwaliteit en veiligheid hebben? Dan hebben wij

een mooie oplossing voor je!

In dit traineeship van 1 jaar delen wij al onze kennis en ervaring op het gebied

van kwaliteit en veiligheid met onze trainees. Na dit jaar kent de trainee jullie

organisatie én is opgeleid tot kwaliteitsadviseur. Klaar om in dienst te treden!

Traineeship Kwaliteit in de zorg

Zoektocht naar de
juiste kandidaat

Bij de werving & selectie brengen we

de talenten en ambities van

kandidaten in kaart en betrekken we

de organisatie actief, zodat er een

trainee gevonden wordt die echt bij

jullie past.

Training, begeleiding
en coaching

De ondersteuning stopt niet na een

succesvolle plaatsing. Dan begint het

namelijk pas. We zorgen dat de

trainee zich snel thuis voelt binnen

jouw organisatie en snel het vak eigen

maakt door middel van training,

begeleiding en coaching.

Klaargestoomde
kwaliteitsadviseur

Na 1 jaar heeft jouw organisatie

er een vaardige kwaliteitsadviseur

bij, volledig klaargestoomd om jullie

op het gebied van Kwaliteit en

Veiligheid te ondersteunen.

Ontwikkelpijlers van het traineeship

Expertise

Vaardigheden

Supervisie van Q-Consult Zorg

Persoonlijke effectiviteit

Met veel praktijkvoorbeelden van onze consultants leiden we de

trainee op. Ook zetten we trainingen in zoals interne audits,

calamiteitenonderzoek, PRI en sturen op kwaliteit.

We reiken de juiste tips en tricks aan om succesvol te groeien in de

rol die van de trainee wordt verwacht. We brengen ze kennis bij

over onder andere adviesvaardigheden en projectmanagement.

Voor de ontwikkeling van de trainee zetten we trainingen en

intervisies in op thema's als: werken met passie, effectief

communiceren, geven en ontvangen van feedback en persoonlijk

leiderschap. Daarnaast bieden we coaching aan en diverse

teamactiviteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling.

De trainee ontvangt één op één supervisie van een consultant van

Q-Consult Zorg. Hierdoor ontvangt de trainee uit eerste hand de

tips and tricks van een consultant die expert is in het vakgebied. 

Ons traineeship biedt veel meer dan alleen trainingen. We begeleiden, coachen

en leiden de trainee op om direct aan de doelstellingen en uitdagingen van jouw

organisatie te werken. We zetten graag alle voordelen voor je op een rij.

Aantrekkelijke werkgever voor millennials

De voordelen op een rij

Millennials zoeken naar een baan waarin zij waardering krijgen, zich kunnen

ontwikkelen én van betekenis kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep

aan de start van hun carrière wil ontdekken wat hen boeit in het werk, om

vervolgens keuzes te maken voor de toekomst. Je vormt een interessante

werkgever als je deze behoeften samen inkleurt.
Tip!▸ Lees ons artikelover de drijfverenvan millennials

Jong talent in dienst met frisse ideeën

Young professionals hebben een unieke kijk op dingen en komen hierdoor al snel

met nieuwe inzichten. Hier kun jij als organisatie je voordeel mee doen door op

basis van deze inzichten verbeteringen door te voeren. 

Vaardige en verbonden medewerkers

Investeren in jong talent is investeren in de toekomst. Onze trainees worden vanuit

de Q-Leerformule van Q-Academie opgeleid. In deze formule staat de praktijk

centraal; want daar gebeurt het! Wij sluiten onze leervormen aan op jouw

organisatie, zodat de trainee gerichte en passende ondersteuning krijgt én snel

meerwaarde levert. 

Dicht bij de praktijk
De trainee ontvangt gedurende het traineeship supervisie van Q-Consult Zorg. De

consultant neemt (waar nodig) de trainee extra mee in de inhoud. Hierdoor focussen

we nog meer op de praktijk en zorgen we ervoor dat de trainee vanaf het begin de

materie juist weet toe te passen in jouw organisatie.

We kunnen ons goed voorstellen dat je nog met vragen zit na het lezen van deze

informatie. We beantwoorden daarom hieronder voor jou de meest gestelde

vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op!

De trainee is 32 uur per week op maandag t/m donderdag aan het werk binnen jouw

organisatie. Daarnaast heeft de trainee om de week een opleidingsdag op het

kantoor van Q-Talent. Deze opleidingsdagen worden ingevuld met trainingen,

supervisie, coaching en intervisie.

Hoe veel dagen per week is de trainee werkzaam

in mijn organisatie?
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FAQ

Het traineeship inclusief opleidingsdagen start in principe per 1 september 2021.

Indien wenselijk kan de trainee al eerder starten met de werkzaamheden binnen de

organisatie.

Per wanneer start de trainee met het traineeship?2

Na 1 jaar eindigt het traineeship, waarbij het uitgangspunt is dat de organisatie de

trainee kosteloos in dienst neemt. De organisatie is hier niet toe verplicht wanneer

uit de geplande evaluaties blijkt dat de trainee onvoldoende past bij het vooraf

opgestelde functieprofiel en bijhorende werkzaamheden en bijsturing hierop niet

effectief blijkt.

Ben ik verplicht de trainee in dienst te nemen

na 1 jaar?
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Kan ik voor dit traineeship een collega aandragen?

Voor dit traineeship kun je geen huidige medewerkers binnen jouw

organisatie aandragen. Ben je op zoek naar een passende opleiding voor je

personeel? Bekijk dan de trainingsprogramma's van Q-Academie!

4

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Laten we kennismaken!

Susan Steevens - programmamanager Q-Talent

06 25 06 50 60 

susan.steevens@qtalent.nl

www.qtalent.nl

Over ons

Met het organisatieadvies van Q-Consult Zorg, de mensen van Q-Talent

en de opleidingen en coaching van Q-Academie ondersteunen we

zorgorganisaties bij alle kansen en veranderingen die zich aandienen.

Niet vanaf de zijlijn, maar samen in het veld. De handen uit de mouwen

en de geest op scherp. Met ruim 100 medewerkers zitten we samen in

een pand aan de Oudlaan in Utrecht.

https://www.qtalent.nl/over-ons/actueel/drijfveren-van-millennials
https://www.qacademie.nl/over-ons/q-leerformule
https://www.qacademie.nl/incompanytrainingen
https://www.qtalent.nl/
https://www.qconsultzorg.nl/
https://www.qtalent.nl/
https://www.qacademie.nl/

