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Dé Nova is op naar …….een….. 

Commerciële A&O psycholoog/coach met humor & lef!  
 
Vanwege onze groei in assessments en coachingstrajecten zijn wij op zoek naar een NIP A&O 
psycholoog die ons en onze klanten kan ondersteunen bij het adviseren en uitvoeren van HR-
vraagstukken rondom personeelsbeleid, assessments en ontwikkeling. Gezien onze integrale visie op 
Assessment & Learning, krijgen assessments vaak een vervolg met coachtraject of learning 
interventies (bijv. game, e-learning, training, werkplekleren e.d.).  
De kandidaat assessmentpsycholoog, die wij zoeken, moet daarom ook in staat zijn om mee te denken 
in doorlopende ontwikkellijnen en loopbaanpaden. Je bent dus in staat jouw kennis en kunde van van 
arbeids- en organisatiepsychologie zowel toe te passen binnen het opzetten, uitvoeren en borgen van 
assessments als binnen coachtrajecten. 
 

Wij ben jij?  
✓ Je bent een A&O NIP psycholoog met ervaring in het uitvoeren van selectie- en 

ontwikkelassessments; 
✓ Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring  
✓ Je bent in het bezit van een afgeronde WO opleiding A&O psychologie; 
✓ Je bent 24 tot 32 uur per week beschikbaar; 
✓ Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
✓ Je bent mens- en resultaatgericht, positief ingesteld en brengt een dosis enthousiasme en 

voortvarendheid mee;  
✓ Je zet de klant centraal en denkt in duurzame oplossingen voor de korte en langere termijn;  
✓ Je hebt naast je A&O achtergrond bij voorkeur nog een coachingsopleiding gedaan en beschikt 

over het NOLOC/CMI-keurmerk; 
✓ Je beschikt over grote kennis van de gedrags- en organisatieverandering in zowel kleine als 

grote organisaties, profit en non-profit;  
✓ Je bent ondernemend & commercieel, je gaat op kansen af en wordt blij van dingen voor 

elkaar krijgen om jezelf en onze organisatie naar een hoger plan te tillen.  
 

Wat ga je doen? 
✓ Het binnenhalen, uitvoeren en opvolgen van assessments; 
✓ Het opzetten en uitvoeren van coachingstrajecten; 
✓ Het vervullen van verschillende rollen, zoals adviseur, assessor, relatiebeheerder en coach; 
✓ Het vertalen van klantvragen naar maatwerk Assessment & Learning oplossingen; 
✓ Samenwerken met diverse stakeholders als Assessment & Learning consultants, freelancer 

A&O psychologen, assessment acteurs en onze klanten die wij zien als partners. Grow2Gether 
is ons motto!!  
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Wat bieden wij?  
✓ Mogelijkheden om door middel van het binnen halen van business je eigen klantenbestand op 

te bouwen; 
✓ Een marktconform salaris met bonusregeling;  
✓ Ontwikkelingsmogelijkheden in een groeiende organisatie; 
✓ Werken in een klein en informeel team;  
✓ Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel, daarom organiseren we regelmatig 

ontspanning, beweging & spel;  
✓ Passie en werkgeluk.  

 

Wie zijn wij? 
Dé Nova is een Assessment & Learning bureau, dat zich richt op een integratie van assessment- en 
learninginterventies vanuit een holistische kijk op leren om werk- en organisatiesucces  te realiseren. 
Wij staan voor High Value Assessment & Learning, waarbij we werken vanuit het Connectivisme 
(verbinden van het beste uit verschillende werelden qua tools, werkvormen, platformen .e.d.) en de 
focus op Grow2Gether (mens & organisatie, zowel intern als extern).  
 

 
 
 
Onze collega’s hebben een onderwijskundige (sommigen in combinatie met lesbevoegdheid) 
achtergrond, zijn assessmentpsycholoog of trainer/coach m.n. in de soft skills. Ons kantoor zit op de 
reactorweg 47 3542 AD in Utrecht.  
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Ons kantoor en gebouw beschikt over goede voorzieningen (catering, werkcafé, parkeerplaats achter) 
en ligt direct bij de A2.  
 

 
 

Solliciteren 
Lijkt het je leuk om ons team te versterken? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
info@denovalearning.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie Commerciële A&O psycholoog/coach’. Een 
assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.  
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