
Vacature: Trajectbegeleider 

 

Fun Forest zit in een enorme groei, we groeien in de omvang van onze teams, locaties en impact. 
Jouw inzet zorgt ervoor dat we nog meer impact kunnen maken en goed kunnen zorgen voor ons 
team kwetsbare medewerkers.  Samen met het Impact team zet jij je in voor onze visie voor een 
inclusievere maatschappij. Hou jij van het begeleiden en coachen van jonge mensen die net een 
beetje extra ondersteuning nodig hebben? Dan zoeken we jou! 

Fun Forest is een snelgroeiende sociale onderneming met een missie: samen groei en plezier beleven 
door een avontuur in de natuur. Jong en oud gaan bij ons de bomen in om op een speelse wijze hun 
grenzen te verleggen en in verbinding te komen met de natuur. 
 
We behoren tot één van de grootste outdoor-organisaties van Nederland. Sinds onze start in 2007 
zijn wij uitgegroeid naar vier locaties in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Venlo. Volgend jaar 
lanceren wij onze 5e locatie: de wereldprimeur Spider City! 
 
Sinds 2016 is ook onze sociale impact hard aan het groeien. Wij creëren waardevol werk voor jongeren 
die bij ons weer in hun kracht komen te staan. Ze vinden bij ons een plek waar ze gezien worden en 
onderdeel zijn van het team. Hiermee dragen we bij aan iets waar we in geloven: een inclusieve 
maatschappij die de waarde van iedereen erkent. We begeleiden deze jonge mensen in hun 
ontwikkeling en leiden hen intern op met ons uitgebreid aanbod aan opleidingen.  

Hoe ziet jouw baan eruit? 

Jouw baan bestaat uit het coachen van onze trajectmedewerkers, het aansturen van hun Buddy’s en 
de stagebegeleiding van stagiaires. Buddy’s zijn begeleiders die de trajectmedewerkers iedere dag 
helpen op de werkvloer. Als trajectbegeleider zorg je dat er duidelijke leerdoelen zijn opgesteld voor 
iedere trajectmedewerker en stagiair. Je houdt alle buddy’s hiervan op de hoogte zijn en geeft de 
buddy’s handvatten om te zorgen dat ze de medewerkers goed kunnen begeleiden. Maar ook in alle 
andere lagen van Fun Forest Amsterdam zorg jij ervoor dat onze sociale missie goed wordt 
uitgevoerd. 

Buiten in ons bos kijk je geregeld mee met de trajectmedewerker, stagiair en buddy. Je wisselt 
kantoorwerkzaamheden af met coaching op de vloer en je bent ook op frequente basis in het klimbos 
te vinden. Op deze manier houdt je je eigen skills up to date en weet je wat er speelt binnen het team! 
Je houdt onze Social Impact Manager op de hoogte van wat er op jouw locatie gebeurt en werkt nauw 
samen met de Parkmanager van Amsterdam. Al met al zorg jij ervoor dat onze trajectmedewerkers 
en stagiaires het beste uit zichzelf halen! 

Als Trajectbegeleider Amsterdam werk je samen met de drie trajectbegeleiders van onze andere 
parken. Jullie bespreken geregeld casussen, hebben contact over onze Impact cijfers en 
ondersteunen elkaar bij het werk met deze kwetsbare doelgroep. Je valt onder de leiding van onze 
Impact Manager.  Zij ondersteunt je met specialistische kennis en kijkt met je mee als je er even niet 
uitkomt.  

Wij zijn een dynamische organisatie en vinden het belangrijk dat jij jezelf kan zijn. Graag zien we je 
werken op een rol die helemaal in lijn is met je ambitie en je persoonlijke kwaliteiten. Weet je wie je 
bent, wat voor kwaliteiten je meeneemt en kan je na een korte periode zelfsturend werken? Wij zijn 
op zoek naar iemand die een vliegende start kan maken.  

 



Jouw taken in een notendop 

• Coachen van trajectmedewerkers  
• Ondersteuning bij werving & selectie van trajectmedewerkers  
• Stagebegeleiding  
• Contact met partners  
• Voorziet buddy’s van informatie en handvatten  
• Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de trajectmedewerker  
• Opstellen van leerdoelen met de trajectmedewerker en stagiaires  
• Opstellen van takenpakket met de trajectmedewerker  
• Implementeren van het takenpakket door hoofdinstructeurs en managers op de hoogte te 

stellen  
• Monitoren van de groei/leercurve van de trajectmedewerker  en stagiaires 

 
Hierom voel jij je thuis in ons team (wat wij je bieden): 
 

• Je krijgt een plek bij een Social Enterprise met een mooie missie en serieuze groeiambities. 
• Een cultuur waar jezelf zijn wordt verwelkomd, een divers team is voor jou ook een 

ingrediënt voor een prettige werkomgeving. 
• Een werkplek bij ons op kantoor in het Amsterdamse Bos met een relaxte werksfeer midden 

in het bos.  
• Een marktconform salaris evenredig aan jouw ervaring in een loonhuis dat perspectief biedt 

voor groei. Salaris indicatie: € 2500 - € 2900(op basis van 40 uur) 
• Een contract voor 28-32 uur voor 12 maanden met uitzicht op verlenging. 
• Een ruimhartige pensioensregeling en passend persoonlijk opleidingsbudget. 
• Een reiskostenvergoeding  
• Gratis klimmen voor jou en 50% korting voor je vrienden en familie bij alle Fun Forest 

klimparken 

De kwaliteiten die jij meebrengt (wat jij ons kan bieden): 

• Je hebt affiniteit met het werken met kwetsbare doelgroepen 
• Je vind het leuk om met coachen bezig te zijn  
• Je bent oplossingsgericht  
• Je bent geduldig en begripvol  
• Je bent een echt "mensen-mens" en wil mensen helpen groeien  
• Je bent organisatorisch sterk, verantwoordelijk, flexibel en fun!  
• Van buiten werken word je dolgelukkig 
• In je loopbaan heb je bewezen dat je projecten en teams zelfstandig kan leiden  
• Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring 
• Je bent in het bezit van een diploma, passend bij deze functie 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

Solliciteren? 
Voor de juiste persoon nemen wij graag de tijd. Eerst een kop thee of koffie, zo maken wij kennis 
zonder het meteen een sollicitatie te noemen. Wij starten graag met iemand eind 2022 of begin 
2023. Neem bij interesse contact op met: michiko@funforest.nl 

Wij streven ernaar om alle reacties te beantwoorden – acquisitie via derden stellen wij niet op prijs. 


