
 
 
 
 

 
 
 
Stichting Dignita/Not For Sale is per direct op zoek naar een  
 

Coördinator/Trainer Beauty-programma (parttime) 
 
Stichting Dignita/Not For Sale Nederland steunt slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam 
door hen leerwerktrajecten aan te bieden. Met deze leerwerktrajecten wordt de afstand tot 
de arbeidsmarkt en de samenleving verkleind en ontwikkelen zij een nieuw perspectief op de 
toekomst. De huidige leerwerktrajecten worden aangeboden in Not For Sale’s sociale 
ondernemingen: de Dignita restaurants. Alle winst van de restaurants gaat terug naar de 
stichting om zo het trainingsprogramma te kunnen bekostigen.  
 
Om de doelgroep nog meer mogelijkheden en opties te kunnen bieden, heeft Not For Sale een 
Beauty trainingsprogramma opgezet, in samenwerking met de Nederlandse Beauty School en 
een bekend internationaal cosmeticabedrijf. Voor de begeleiding van dit nieuwe 
trainingstraject, zijn wij op zoek naar een coördinator/trainer. 
 
Voor meer informatie over Not For Sale, zie: www.wearenotforsale.nl. Voor meer informatie 
over Dignita, zie: www.eatwelldogood.nl. 
 
Functieomschrijving 
De coördinator is het aanspreekpunt voor trainees in het beauty-trainingsprogramma. Je 
houdt de intakegesprekken met nieuwe trainees en helpt trainees bij het vinden van een 
vervolgtraject na afronding van de cursus. Je geeft als trainer zelf een deel van de lessen van 
de cursus en gaat mee met onze trainees naar externe trainingen. Daarnaast onderhoud je 
contact met externe partners en zoek je bedrijven waar onze trainees stage kunnen lopen. De 
werklast verschilt per week en je werkt vooral zelfstandig. 
 
Taken 

• Geven van lessen van het beauty-trainingsprogramma 
• Intakegesprekken voeren met mensen die willen deelnemen aan het beauty-

trainingsprogramma 
• Begeleiden van de groep trainees tijdens externe trainingen 
• Contact onderhouden met externe partners 
• Contact opnemen met potentiële stage-bedrijven 

 
Je legt verantwoording af aan de programma coördinator van Stichting Not For Sale. De 
trainingen worden gegeven in Amsterdam, waar de stichting ook een kantoor heeft. Deels 
thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 
 
 



 
Benodigde kwaliteiten 
We zoeken een ervaren schoonheidsspecialiste (minimaal 5 jaar werkervaring), met een 
relevante afgeronde opleiding. Ervaring met nagelstyling is een pré. Daarnaast heb je ook 
ervaring met lesgeven. Je hebt affiniteit met de doelgroep en de doelstelling van Dignita/Not 
For Sale. Je bent flexibel, stressbestendig, inventief en inlevend. Naast goede beheersing van 
de Nederlandse taal, is het ook belangrijk dat je goed Engels spreekt, omdat de doelgroep 
voornamelijk uit het buitenland komt.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De aanstelling is in eerste instantie voor zes maanden, op basis van een 0-uren contract. Je 
werktijden zijn flexibel, maar gemiddeld werk je 8 uur per week. Salaris en 
reiskostenvergoeding zijn in overleg. Daarnaast bieden we een pensioenregeling. We 
organiseren regelmatig activiteiten voor alle collega’s binnen Dignita/Not For Sale. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en denk je dat jij een goede kandidaat zou zijn? Wil jij 
jouw kennis en ervaring inzetten om anderen te helpen op weg naar een nieuw 
toekomstperspectief? Stuur dan uiterlijk 30 april een mail met een motivatiebrief en CV naar 
info@eatwelldogood.nl. De eerste gesprekken zullen plaats vinden in de week van 3 mei. Voor 
vragen kun je per email contact opnemen met de directrice van Stichting Dignita/Not For Sale, 
Toos Heemskerk: theemskerk@notforsalecampaign.org 
 


