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Vacature Trainer/ Psycholoog Arbeid & Gezondheid of Arbeid & Organisatie  

Randstad  
 
Dynamische, professionele organisatie op het gebied van psychologie werkvitaliteit/Arbeid & 
Gezondheid met interessante opdrachtgevers en dito cliënten, zoekt psycholoog/trainer Minimaal 3 
jaar werkervaring, vele opleidingsmogelijkheden. 
 

Trainer/ A&G A&O Psycholoog bij Ascender 
Ascender is dé professionele psychologische dienstverlener op het gebied van Arbeid & Gezondheid. 
Onze passie is mensen te empoweren optimaal te functioneren op het werk, ook als dat even niet 
lukt. Wij zijn op zoek naar ervaren trainers voor onze Working Life Academy.  
 
De Working Life Academy verzorgt in-company ontwikkelprogramma’s, trainingen en workshops 
gericht op duurzame inzetbaarheid en functioneren in het werk. Wij bieden verschillende 
ontwikkelprogramma’s aan voor zowel professionals, leidinggevenden als medewerkers in 
organisaties. Onze programma’s zijn ontwikkeld vanuit de positieve psychologie en Werk als 
Waarde©. 
 

Werkzaamheden 
Als Trainer/ Psycholoog A&G of A&O verzorg je één of meerdere van bovengenoemde programma’s 
bij onze opdrachtgevers. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals zowel grote en 
kleinere bedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen en arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.  
 

Wat wij vragen 
• Een masteropleiding Psychologie 

• Bij voorkeur Registerpsycholoog NIP/Arbeid en gezondheid (of bereid deze te behalen) of 
Arbeid en Organisatie  

• Minimaal 3 jaar trainingservaring bij voorkeur gericht op herstel van functioneren in de 
werkcontext 

• Bekendheid en affiniteit met het functioneren van organisaties en organisatie systemen 

• Een flexibele, oplossingsgerichte, productieve en klantgerichte instelling  
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Wat wij bieden 
• Een professionele en collegiale werkomgeving met aandacht voor ontwikkeling en kwaliteit; 

• Een team van ervaren gecertificeerde professionals; 

• Een centraal hoofdkantoor met diverse ondersteunende functies in Utrecht; 

• De mogelijkheid tot het behalen van de A&G registratie bij onze A&G Campus 

• Zowel in loondienst als op freelancebasis mogelijk  

• Gedegen inwerktraject 
 

A&G Campus 
Ascender is ervan overtuigd dat de A&G psycholoog dé interventionist is, die medewerkers het best 
kan helpen om duurzaam en vitaal aan het werk te zijn. Dat is de reden dat wij het opleiden en 
begeleiden van psychologen naar de A&G registratie van groot belang achten. Daarom hebben wij 
de A&G Campus opgericht, een opleidingsinstituut voor de (toekomstige) Arbeid en Gezondheid 
psycholoog. De A&G Campus van Ascender biedt geaccrediteerde unieke en innovatieve cursussen 
en streeft naar een community waar psychologen elkaar ontmoeten en de nieuwste inzichten met 
elkaar kunnen delen. 
 

Interesse?  
Voldoe jij aan de gevraagde voorwaarden en spreekt de werkomgeving je aan? Dan zien we jouw 
sollicitatie graag tegemoet! Je kunt reageren door je curriculum vitae en motivatie te mailen naar 
w.boom@ascender.nl t.a.v. Wendelien Boom. Wil je eerst meer informatie dan kun je ook mailen 
naar dit adres.  
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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