Vacature: (freelance) Docent voor gezondheidsprofessionals in opleiding
Wie zijn wij?
Bonusan is een echt familiebedrijf. Met trots bieden wij, onder het merk ‘Bonusan’ een breed
assortiment aan van ruim 350 hoogwaardige en specialistische supplementen. Van authentieke
kruidenformules tot orthomoleculaire producten, waarmee iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn
eigen gezondheid te beïnvloeden. Via ons merk Natura Foundation verzorgen wij geaccrediteerde
educatie waarmee wij gezondheidsprofessionals bewustmaken van de effecten van voeding,
beweging en suppletie. Zo werken wij vanuit beide merken met passie om onze kennis en producten
breed toegankelijk te maken voor onze klanten!
Wat zoeken wij?
Omdat wij ons educatieportfolio gaan uitbreiden, zijn wij op zoek naar gepassioneerde docenten in
ons vakgebied die samen met ons ervoor willen zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot een
breder inzicht, meer kennis en persoonlijke oplossingen om hun fysieke en mentale welzijn te
versterken.
Wat ga je doen?
Lesgeven! Onze opleiding tot Integraal Orthomoleculair Therapeut bieden we vanuit ons merk
Natura Foundation aan in Nederland en in samenwerking met onze partner KPNI Belgium in België.
Meer informatie over deze opleiding vind je hier:
https://www.naturafoundation.nl/opleidingen/integraal-orthomoleculair-therapeut
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Numansdorp. Wij hebben daar twee locaties, waaronder onze vaste
opleidingslocatie. Online lessen zijn een vast onderdeel geworden van ons educatie-aanbod en deze
vinden plaats vanuit onze professionele studio in Numansdorp.
Het lesmateriaal in de vorm van Powerpoint presentaties en lesboek wordt ontwikkeld en beheerd
door onze R&D afdeling, in samenspraak met onze hoofddocent Margo Peinemann. Je krijgt dit kant
en klaar aangeleverd voor de lesdagen die jij gaat geven. Naast het lesgeven (online of live) heb je
een rol in het beoordelen van opdrachten die cursisten maken en het voeren van eindgesprekken na
afronding van de eindopdracht. Je wordt inhoudelijk en didactisch gecoacht door Margo en twee
keer per jaar organiseren we een docentendag, waarop alle docenten bij elkaar komen en we kennis
en ervaring uitwisselen. Tijdens opleidingsdagen, zowel online als live, is er altijd praktische
ondersteuning aanwezig.
Naast onze IOT-opleiding organiseren we regelmatig webinars, workshops en masterclasses rondom
één bepaald thema of onderwerp. Vind je het leuk om daarin náást je rol als docent in de IOT
opleiding een rol te spelen, dan is dat bespreekbaar.
Wie ben je?
Jij bent een ervaren (orthomoleculair / complementair) gezondheidsprofessional met een eigen
praktijk en ervaring als docent/spreker die het leuk vindt om gezondheidskennis te delen met grotere
groepen geïnteresseerde cursisten. Je bent zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van je lessen.
Jij:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hebt een opleiding medische basiskennis gevolgd
Hebt een opleiding in nutritionele (leefstijl)geneeskunde en/of orthomoleculaire therapie
gevolgd
Hebt ervaring als docent of spreker, bij voorkeur ook online via camera
Hebt meerdere jaren praktijkervaring als gezondheidsprofessional op het gebied van
nutritionele (leefstijl)geneeskunde, orthomoleculaire therapie, voedingssuppletie en/of
leefstijlinterventies
Hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met Bonusan voedingssupplementen
Vindt het leuk om de kwaliteit van onze educatie mee aan te scherpen; jouw initiatieven en
inbreng op dit gebied worden gewaardeerd
Vindt reizen binnen Nederland, naar Numansdorp en/of eventuele andere eventlocaties,
geen probleem
Bent flexibel inzetbaar zowel qua aantal dagen als qua onderwerpen. Je mag je voorkeur
uitspreken, maar uiteindelijk streven we ernaar dat iedere docent alle lesdagen kan geven.
We werken met een rooster dat lang vooraf bekend is, zodat het goed te plannen is in
combinatie met je praktijk, maar het kan ook zijn dat we je in uitzonderingsgevallen bellen
voor vervanging bij bijvoorbeeld ziekte
Vindt het geen probleem om exclusief voor Bonusan en Natura Foundation les te geven en
bent ambassadeur van onze beide merken
Bent bereid om kennis- en productevents vanuit Bonusan en Natura Foundation bij te wonen
die bijdragen aan jouw expertise als docent
Bent ingeschreven als zelfstandig ondernemer; je werkt op basis van een ZZP-contract

Welke competenties vinden wij belangrijk?
•
•
•
•
•

Passie voor gezondheid en het overbrengen van kennis
Vertaalslag kunnen maken van kennis naar de praktijk en praktische oplossingen
Goede communicatieve vaardigheden, empathie & inlevingsvermogen
Betrokken en een open, lerende houding
Kwaliteitsgericht

Wat kun je van ons verwachten?
Uiteraard bieden wij een passend uurtarief voor de lesdagen, een vergoeding voor het voorbereiden
van lessen, de docentendagen en reis- en verblijfkosten. Je wordt goed ingewerkt en begeleid door
ervaren docenten en krijgt toegang tot al het lesmateriaal van de IOT-opleiding. Je bent onderdeel
van ons hechte docententeam en er is ruimte voor verdere ontwikkeling van je vaardigheden als
docent, bijvoorbeeld via gezamenlijke training op de docentendagen. Daarnaast heb je toegang tot
onze inhoudelijke wetenschappelijke en productkennis via ons R&D Team en kosteloos toegang tot
ons gehele educatie-aanbod.
Wij zijn een kennis gedreven organisatie met als missie om meer mensen regie over hun persoonlijke
gezondheid (terug) te geven. Onze organisatie is volop in beweging, waar heel veel ruimte is voor
ontwikkeling, zowel voor onze medewerkers als organisatie breed.
Wij hebben onze eigen FITamines die voor ons essentieel zijn om een prettige werkomgeving waar te
maken, te weten Samen, Persoonlijk, Energie, Eigenaarschap en Leren. Als je deze FITamines ook
bezit, dan FIT je ook bij ons!
Onze Bonusan Belofte:

Energie is de basis van Bonusan.
Energie krijgen betekent energie geven. We krijgen energie van uitdagingen aanpakken en dan
doorpakken. Van goed samen werken en heldere afspraken met elkaar maken en ons eraan houden.
Bonusan is een beetje als familie, iedereen doet mee. Je mag zijn wie je bent en persoonlijk contact
vinden we belangrijk. We luisteren goed naar elkaar en zeggen het gewoon als er iets is.
Iedere medewerker van Bonusan is uniek en heeft eigen voorkeuren en talenten. Deze willen we zo
goed mogelijk inzetten, want alleen dan kunnen we het beste uit onszelf en elkaar halen.
Ieder individu met al zijn talenten neemt eigenaarschap over zijn werkzaamheden.
Opgeteld voelen we ons samen verantwoordelijk dat meer mensen eigenaarschap over hun
gezondheid kunnen nemen met onze producten en kennis.
Zo blijven we leren, groeien en steeds vooruitgaan. En blijft de energie stromen.

Heb je interesse?
Stuur dan je motivatie, CV en een kort filmpje van maximaal 2 minuten waarin je jezelf voorstelt naar
HR@bonusan.nl t.a.v. Manya Hagenaars (Sr. HR Adviseur). Het filmpje kan je via We Transfer sturen
als het te groot is om via mail te versturen. We kijken met belangstelling uit naar je reactie!

