Nyenrode Executive Education & Organizational Development richt zich op hoogwaardige
organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Met ons onderdeel EEOD Customized Solutions
richten wij ons op maatwerk, in-company oplossingen voor het publieke domein en de zorg.
Ter uitbreiding en versterking van onze activiteiten publiek domein en zorg zijn wij op zoek
naar een:
Program Manager EEOD Customized Solutions
(1,0 fte – 40 uur)
Functieomschrijving
• De groep publiek domein en zorg is ruim een jaar aan de slag binnen Nyenrode.
Karakteristiek: start-up, vernieuwende propositie vooral voor het zorgveld, vernieuwende
werkvormen met ook veel aandacht voor online samenwerking, mix van
organisatieontwikkeling en opleiden, grote betrokkenheid (met opdrachtgever en
onderling).
• Nu er bestaansrecht is voor een dergelijke groep in de markt en binnen Nyenrode, is de
groep nu toe aan de volgende ontwikkelfase: consolidatie en verder uitbouwen, uitbouwen
van marketing en merkbekendheid, ordenen en structureren van inhoud en werkvormen in
‘modules’ (het wiel hoeft niet meer elke keer opnieuw uitgevonden te worden), van de
nadruk op acquisitie van omzet naar meer profijtelijk maken van activiteiten.
Daarom zoeken we een Programma Manager die de volgende toegevoegde waarde levert voor
de groep:
• Acquisitie: organisator die gemakkelijk in de markt beweegt en die door opdrachtgevers en
deelnemers als natuurlijk ‘thought leader’ wordt gezien. Zich kunnen verbinden met een
vernieuwende propositie en daar vanuit persoonlijke overtuiging in kunnen handelen.
• Gedrevenheid.
• Inhoud: het geven van leiding aan programma’s (hoofdlijn bewaken, programma
samenstellen, budget bewaken, groepsdynamiek en begeleiding van groepen) is belangrijker
dan zorginhoudelijke kennis of kennis van het publieke domein. Grote affiniteit met de
sector is wel vanzelfsprekend. Het vermogen om de taal van de sector te spreken.
• Gestructureerd en planmatig werken. Veel oog voor de financiële/bedrijfseconomische
aspecten van de activiteiten van de groep.
• Gewend om op zeer uiteenlopend niveau te functioneren en bereid alle noodzakelijke
activiteiten op te pakken.
• Meer dan uitstekende schriftelijke vaardigheden. Vaardig in het bouwen van eigentijdse
presentaties. Uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Gericht op samenwerking.
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Profiel
Herken jij je in het volgende profiel, dan komen wij graag met jou in contact:
• Afgeronde opleiding op WO niveau, waarschijnlijk rond publiek domein of zorg.
• Je kunt systemisch denken en begrijpt leidinggeven, ook omdat je dat zelf hebt gedaan.
• Je beschikt over relevante (advies-)werkervaring, bij voorkeur in het vakgebied van
management development, organisatieontwikkeling en/of opleidingen. Ruim 10 jaar
ervaring.
• Verder beschik je over enkele jaren aantoonbare commerciële ervaring (bijvoorbeeld
opgedaan in een opleidingsorganisatie of consultancy).
• Je bent sociaal vaardig en drukt je uitstekend uit in het Nederlands (woord en schrift).
• Je hebt een brede maatschappelijke en vakinhoudelijke belangstelling, bent proactief,
ondernemend, marktgericht en beschikt over organisatie- en improvisatievermogen.
• Je houdt van teamwork en bent een harde werker (géén 9 tot 5 mentaliteit).
• Tot slot: wie plezier en humor meeneemt in deze functie heeft natuurlijk een grote pré.
Arbeidsvoorwaarden
Bij Nyenrode werken vooral hoogopgeleide professionals. De omgeving is hoogwaardig, soms
hectisch, maar altijd dynamisch en ondernemend. De inschaling is afhankelijk van het
functieniveau en kent een range van minimaal € 3.304,-- tot maximaal € 5.597,--.
Verder kent Nyenrode marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Informatie/contact
Voor informatie m.b.t. bovenstaande functie kun je contact opnemen met drs. Jo Vincken,
Programma Directeur, via telefoonnummer: 06-10475282.
Uw schriftelijke motivatie met uitgebreid CV kunt u richten aan Afdeling HR, e-mail:
jobs@nyenrode.nl.

De sluitingsdatum van deze vacature is 31 december 2016.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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