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Vacature: trajectmanager 

 

Als trajectmanager van Over Rood maak jij het verschil en help je ondernemers weer in hun kracht te komen. Onder 

jouw begeleiding kan een cliënt zijn problemen structureel in kaart brengen en de best mogelijke oplossing kiezen. Je haalt 

ondernemers uit een negatieve spiraal en helpt ze de draad weer op te pakken. 

 

Functieomschrijving 

Je begeleidt ZZP-ers in het doorlopen van een traject binnen Over Rood. De doelstelling van ieder traject is dat de cliënt zélf 

aan de slag kan om zijn problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Als trajectmanager deel je je 

kennis en ervaring met je cliënt en help je hem structuur en overzicht te krijgen. Je helpt lastige keuzes te maken. Je fungeert als 

sparringpartner. Brengt je kennis en kunde in en biedt een luisterend oor. 

Gemiddeld zul je 5 tot 10 cliënten per jaar begeleiden met een tijdsbesteding van minimaal 4 uur per week. Het betreft een 

onbetaalde functie, onkosten worden (ruim) vergoed. Je rapporteert rechtstreeks aan de vestigingsmanager en indirect aan de 

verantwoordelijke voor trajectmanagement. 

 

Wat wij jou bieden 

• Ruimte om je talent en ervaring in te zetten voor anderen 

• Leren van elkaar en uitwisselen van kennis, zodat je jezelf kunt blijven ontwikkelen en je op de hoogte blijft van actuele 

ontwikkelingen 

• Een degelijke en leerzame interne opleiding tot trajectmanager 

• Zelfstandig werken maar wel met zeer goede ondersteuning van de organisatie. 

• Maatschappelijk betrokken collega’s die net zoals jij hun kennis, ervaring en kracht inzetten om echt het verschil te maken 

voor onze cliënten 

• Als trajectmanager ontvang je waardering van cliënten en voldoening in je werkzaamheden 

• Je levert een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie en een gezond ondernemersklimaat, waarin ook 

ondersteuning is in lastige tijden 

 

Profiel 

Ruime ervaring, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer, directeur, operationeel manager of bedrijfsleider. Je vindt het 

leuk je kennis en ervaring te delen met mensen die daar veel profijt van hebben. Je vindt het een uitdaging om mensen in hun kracht 

te krijgen. 

 



 

 

Je beschikt over de volgende vaardigheden en kennis 

• Je kunt goed luisteren, samenvatten en signaleren (wat is de essentie?) 

• Je bent in staat te structureren, organiseren en plannen 

• Je spreekt de taal van de ondernemer en begrijpt dat ondernemerschap soms lastig kan zijn 

• Je kunt een businessplan en financieel plan beoordelen 

• Je beschikt over basiskennis administratie en basiskennis marketing en sales 

• Je kunt goed overweg met Excel en vindt je weg op het internet 

• Je kunt afstand bewaren en stimuleert de cliënt zelf aan de slag te gaan 

• Je hebt kennis van verschillende belastingsoorten (IB, BTW, Vpb) 

 

Gewenste opleiding en werkervaring 

Je hebt HBO/Universitair werk- en denkniveau. Kennis van en ervaring met het managen/coachen/aansturen van (groepen) 

mensen. Je bent empathisch en kunt je goed inleven in de problematiek, de mentale situatie en de levensomstandigheden van 

cliënten, zonder daarbij emotioneel betrokken te raken. Aantoonbare ervaring of bekendheid met het klappen van de zweep bij het 

voeren van een eigen onderneming. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste. 

 

Overige competenties en karaktereigenschappen (pré) 

Maatschappelijk betrokken, professioneel, analytisch en systematisch (komt snel tot de kern), inlevingsvermogen, 

toegankelijk, sensitief, integer, onbevangen, zonder oordeel, confronterend, eerlijk en niet verhullend, zelfbewust en zelfverzekerd, 

goed kunnen delegeren, zakelijk en kernachtig, rechtvaardig, mogelijkheden zien en daarvan gebruik maken, flexibel, creatief, buiten 

kaders denken, eigenzinnig, vertrouwenwekkend, geduldig, rustig, nieuwsgierig, onafhankelijk, neutraal, niet emotioneel betrokken, 

communicatief. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij heel benieuwd naar jou! Mail dan je CV en motivatie naar 

service@overrood.nl 

 


