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Vacature 
Academische trainingsacteur (m/v) zzp 
 
Over ons 
ElroyCOM Training is een onderwijsorganisatie die al meer dan 12 jaar gespecialiseerd is in het trainen, opleiden 
en begeleiden van wetenschappers binnen en buiten de academia. Topkwaliteit, dienstbaarheid, professionaliteit, 
en plezier zijn bij ons kernwaarden. Ons hoofdkantoor met vaste medewerkers is gevestigd te Nijmegen. Onze 
zelfstandige professionals voeren hun opdrachten (trainingen) op locatie uit door heel Nederland, op 
universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. ElroyCOM biedt jou - als zelfstandige trainer - 
opdrachten aan, en stelt je in staat om met onze andere toptrainers en -acteurs te werken voor onze klanten.  
 
Wij zoeken 
ElroyCOM Training is op zoek naar ervaren trainingsacteurs die onze pool van zelfstandige trainingsacteurs 
komen versterken. Je werkt per opdracht onder de ElroyCOM Voorwaarden, inclusief relatiebeding, wat onder meer 
betekent dat je je tijdens de uitvoering van opdrachten presenteert als ElroyCOM Acteur en geen directe zaken 
doet met onze klanten.  
 
Absolute vereisten (solliciteer a.u.b. alleen, als je aan deze vereisten voldoet): 
We zoeken iemand die voldoet aan de volgende voorwaarden: 
-iemand met een afgeronde universitaire opleiding of promotie 
-die in het bezit is van een VAR-WUO of bij de belastingdienst en KvK geregistreerd staat als zelfstandig 
ondernemer 
-die uitstekend Nederlands en Engels spreekt en gewend is in beide talen te acteren 
-die minimaal 5 jaar intensieve ervaring heeft als trainingsacteur 
-die voldoende beschikbaar is 
-die voldoende theoretische kennis heeft van de onderwerpen waarin hij of zij acteert 
-die zich vanuit het zelfstandig ondernemerschap dienstverlenend en professioneel opstelt naar ElroyCOM en haar 
klanten 
-die kwaliteit voorop stelt en reflecteert en verantwoording aflegt aan ElroyCOM over de evaluaties van de 
deelnemers 
-die er op gericht is te leren van de andere acteurs en bereid de eigen kennis te delen. 
 
Aanvullende wensen: we zoeken verder trainingsacteurs die 
-de universitaire wereld goed kennen, en de problemen en behoeften die er spelen voor promovendi, postdocs, 
UD/UHD/Hoogleraren en academische managers kunnen benoemen 
-in het bezit zijn van een certificaat van een relevante opleiding als trainingsacteur 
-enthousiast en enthousiasmerend zijn 
-die gewend zijn actief en zelfstandig en ten dienste van de trainer zich voor te bereiden en te werken. 
 
Procedure selectie en inwerken 
Na je sollicitatie per email nodigen we je uit voor een gesprek. In dat gesprek gaan we in op je kwaliteiten, toetsen 
de hierboven genoemde criteria en lopen de werkwijze en voorwaarden met je door. Daarna vragen we je om 1 
uur aanwezig te zijn op een selectiedag, waar je een stuk training laat zien en we nader kennismaken.  
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Na de selectiedag nodigen we je uit voor een inwerkdag (10-17 uur). Op die dag bespreken we onder meer de 
context van de doelgroepen binnen en buiten de academia (promovendi, postdocs, UD, UHD, hoogleraren, 
beleidswetenschappers e.a.), en laten we zien hoe we werken met acteurs. Op die manier kun je onze leus 
waarmaken: we understand scientists! 
 
Hoe solliciteren? 
We vragen je om in eerste instantie alleen per email te solliciteren. Daarbij vragen we je om je CV (met vermelding 
van BSN-nummer en KvK-nummer), kopie paspoort en VAR-WUO (desnoods een verouderde) mee te sturen, en 
van de hierboven gestelde voorwaarden uit te leggen op welke manier je er aan voldoet. Je kunt je sollicitatie 
sturen naar: incompany@elroycom.nl. We beantwoorden email altijd binnen 3 weken.  
 
 
We zien je sollicitatie graag tegemoet! 
 
Dr. Elroy Cocheret de la Morinière 
Directeur ElroyCOM Training 
 
 


