PROGRAMMA COӦRDINATOR
(32-40 uur/ 0,8-1,0 fte)
De uitdaging
Ben jij een ster in het organiseren en plannen en wil jij het verschil maken voor deelnemers
gedurende hun tijd bij Nyenrode? Vind je het leuk betrokken te zijn bij het gehele proces van
acquisitie en uitvoering van onze leiderschapsprogramma’s voor managers, specialisten en
directeuren? Ben jij klantgericht, sociaal, schrikt administratie je niet af, werk je gestructureerd
en houd je niet van losse eindjes? Dan is de functie van Programma Coördinator jou op het lijf
geschreven!
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:
 coördineren van alle organisatorische, logistieke, financiële en facilitaire zaken;
 ondersteunen van de programma managers bij de acquisitie van nieuwe deelnemers,
voorbereiding en uitvoering van het programma;
 organiseren en assisteren bij evenementen zoals open dagen, slotevenementen en
alumnibijeenkomsten;
 actieve bijdrage leveren bij innovaties in het kader van blended learning en digitalisering
van processen;
 participeren in afdelingsprojecten.
Wie ben jij?
 Je hebt een HBO- of WO diploma op zak en je hebt al de nodige ervaring in een
klantgerichte functie.
 Daarnaast beschik je over excellente communicatie skills, zowel in het Engels als
Nederlands en je weet op natuurlijke wijze deelnemers, docenten en het programma
management te verbinden.
 Flexibiliteit is voor jou vanzelfsprekend, iedere situatie vlieg je aan met een enthousiaste
instelling en je laat je niet uit het veld slaan door complexe vraagstukken.
 Stress komt niet in jouw woordenboek voor en jij bent altijd degene die het overzicht
bewaart.
 Je bent kritisch, staat open voor feedback en ziet het als kans om mee te denken in de
continue verbetering van onze programma’s.
 Je bent servicegericht maar laat zeker niet over je heen lopen.
 Je voelt je als een vis in het water in een werkomgeving met hoogopgeleide
professionals waarin hoge eisen gesteld worden, maar waarin een nuchtere mentaliteit
ook op prijs gesteld wordt.
 Uiteraard kun je goed overweg met Microsoft Word, Powerpoint en Excel en ben je
handig in het gebruik van social media.
 Ervaring in het gebruik van het Microsoft Dynamics CRM Systeem is een pre.
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Wie zijn wij?
Afdeling
Het Open General Management team verzorgt leiderschapsprogramma’s voor managers,
directeuren en specialisten vanuit het perspectief van Long Life Learning. In deze programma’s
komen de deelnemers over een periode van 6 tot 9 maanden meerdere malen op Nyenrode.
Het creëren van een impactvolle leerweg en een optimale Nyenrode Experience staat hoog in
ons vaandel. Wij zijn een team met 8 programma coördinatoren en programma managers.
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit heeft als missie om de maatschappij te dienen door de vorming
van verantwoordelijke leiders en professionals. Nyenrode is een kleinschalige, persoonlijke
privé-universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven en met een internationale
oriëntatie. Nyenrode Business Universiteit biedt degree en executive education opleidingen aan
op het gebied van business, management, accountancy en controlling en verzorgt ook
onderzoek binnen deze vakgebieden. Uitgangspunt in het handelen van de universiteit zijn de
kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship. De ambitie van Nyenrode is om in
2020 bij de top 20 van Europese business schools te horen.
Wat bieden wij?
Nyenrode kenmerkt zich een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.
Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring bieden wij een passend salaris. Deze functie kent een
minimum van € 2.041,-- en een maximum van € 2.767,-- bruto bij een fulltime dienstverband
(schaal 7).
Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae.
Persoonlijk contact vinden wij bij Nyenrode erg belangrijk. Een kort introductiefilmpje waarin
jij jezelf voorstelt wordt erg op prijs gesteld. Stuur dit alles naar jobs@nyenrode.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Nel Hildebrand,
n.hildebrand@nyenrode.nl of 06-26489146.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 9 januari 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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