Nyenrode wil haar positie als marktleider handhaven en haar voorsprong vergroten door te doen waar ze
goed in is: topkwaliteit onderwijs aanbieden, permanent innoveren, internationale ontwikkelingen
implementeren en theorie en praktijk zo goed mogelijk integreren.
De Nyenrode Business Universiteit is opgericht door en voor het bedrijfsleven en heeft hierdoor een
sterke reputatie op het gebied van bedrijfskundige opleidingen. Nyenrode is de enige geprivatiseerde
universiteit van Nederland.
Voor onze afdeling Executive Education Finance & Tax zijn wij op zoek naar een ervaren
Programma Coördinator
(1.0 fte)
De afdeling EEOD Executive Education Finance & Tax is één van de onderdelen van de Nyenrode
Business Universiteit die executive education verzorgt.
Kenmerken EEOD:
• Maatwerk versus open programma’s
• Meer projectmatig, geen doorlopende programma’s
• Doelgroep: Executive management
Enkele van onze producten/diensten zijn: diverse maatwerkprogramma’s, het Executive Pensions
Program, Executive Tax Assurance Programma, Masterclass Toezicht, Effectmeting & Communicatie,
Behavioral & Cultural Governance Program, Executive Reward & Strategy Program, Masterclass Tax
Accounting & Reporting, Private Wealth Management Program, Private Investor Program, Indirect Tax
Mastercourse voor Bedrijfsfiscalisten, Leergang Oriëntatie Belastingrecht Woningcorporatie, e.a.
Onze programma’s kennen één gemeenschappelijke deler: het zijn zeer exclusieve programma’s ten
behoeve van een zeer kritische executive doelgroep. Derhalve zijn wij op zoek naar iemand die zich binnen
een dergelijke omgeving thuis voelt. ‘Proactief’, ‘nuchter’, ‘service-gericht’, ‘representatief’, ‘gevoel voor
humor’ en ‘flexibel’ zijn eigenschappen die je bij jezelf herkent. Het is jouw passie om continu een stapje
harder te lopen en te denken in maatwerkoplossingen. Ben jij organisatorisch onze creatieve spin in het
web?
Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

Organisatorische spin in het web, ondersteuning van programma “van a tot z”.
Bewaken van de programmaplanning, tijdslijn, deadlines, etc.
Signaleren van (dreigende) afwijkingen en initiëren van noodzakelijke (herstel)acties.
Bijhouden en controleren van de financiën m.b.t. het programma.
Samenstellen en uitwerken van programma-evaluaties.
Overzien van de jaarplanning, zelfstandig ondernemen van passende acties en doen van
verbetervoorstellen.
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•
•
•
•
•
•

Eerste aanspreekpunt t.a.v. de programmaorganisatie voor deelnemers.
Informeren en beperkt adviseren van Programma Manager/Programma Directeur.
Verzorgen van de interne en externe NL/ENG-talige correspondentie.
Ontvangen en onderhouden van contacten met deelnemers en (gast)docenten.
kunnen inschatten van en omgaan met een kritische en veeleisende doelgroep.
De doelgroep waarmee de Programma Coördinator te maken heeft, is afhankelijk van de aan hen
toegewezen programma’s.

De juiste kandidaat heeft de volgende kwaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Kan comfortabel interacteren met top executives.
Denkt en werkt klantgericht, is creatief en heeft improvisatievermogen.
Kan zelfstandig werken en denken en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Kan prioriteiten stellen en is stressbestendig.
Heeft kennis van de Nederlandse (uitstekend) en Engelse taal (goed) in woord en geschrift.
Geen 9-5 mentaliteit.
Flexibel.
Positieve uitstraling, representatief.
Is commercieel ingesteld.
Heeft aanwijsbare ervaring in een organisatorische functie, bij voorkeur in de
evenementenbranche.
Is efficiënt en accuraat.
Weet van aanpakken.
Beschikt over zeer goede contactuele eigenschappen.

Salaris
Afhankelijk van leeftijd en werkervaring maximaal € 2.767,-- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (schaal 7).
Enthousiast geworden?
Uw schriftelijke reactie met uitgebreid CV kunt u richten aan de Afdeling HR, e-mail: jobs@nyenrode.nl.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Ellen Stevers, Programma Manager
EEOD Executive Education Finance & Tax, e-mail: e.stevers@nyenrode.nl, tel.: 0346-291497.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 28 november 2016.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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