Voor de afdeling Controlling opleidingen zijn wij op zoek naar een:
Program Coördinator
(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 studenten
gedurende hun tijd bij Nyenrode? Vind je het leuk betrokken te zijn bij de gehele uitvoering
van het programma vanaf aanmelding tot de handtekening op het diploma van onze studenten?
Ben jij 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! De
coördinatie van twee opleidingsprogramma’s (Schakeltraject Accountancy & Controlling en de
Post-Bachelor Controlling) komt in jouw handen te liggen. Hiervoor vorm je een hecht team
met de Programma Manager. Deze programma’s voeren we uit in samenwerking met
hogescholen.
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:







Coördineren van alle organisatorische, logistieke en facilitaire zaken.
Ontvangst van deelnemers, docenten en gastsprekers tijdens bijeenkomsten en
onderhouden van contacten.
Beheren en actueel houden van de studenten-/deelnemers- en financiële administratie.
Organiseren en assisteren bij evenementen zoals open dagen, diploma-uitreiking en
introductiebijeenkomsten.
Ondersteunen in scriptie coördinatie taken.
Participeren in afdelingsprojecten.

Wie ben jij?
Je hebt een HBO- of WO diploma op zak en je hebt al een aantal jaren werkervaring.
Daarnaast beschik je over excellente communicatie skills en je weet op natuurlijke wijze
studenten, 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 ons programma.
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.
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Wie zijn wij?
Het team
Het Controlling team is een hecht team dat nauw samenwerkt om goede invulling te geven aan
het programma management van de controlling opleidingen. Nyenrode biedt controlling
opleidingen op verschillende niveaus en bewijst al vele jaren haar nut voor controllers. De
Nyenrode colleges en –tentamens staan op een hoog academisch niveau. Het zijn daarmee niet
de lichtste programma’s maar ze zijn wel stimulerend en uitdagend.
Nyenrode leidt mensen op om (zware) financieel-economische functies te kunnen vervullen: als
financieel-economisch expert of als management adviseur binnen het management team. Om dit
te bereiken, wordt tijdens de opleidingen specialistische kennis bijgebracht ten aanzien van de
financieel-economische en administratieve gang van zaken in de organisatie. Daarnaast is een
sterk praktijkgerichte insteek van belang om het leereffect te bevorderen.
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 € 2.072,-- en een maximum van € 2.809,-- bruto per maand 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 Selma Spaas via
s.spaas@nyenrode.nl of 0346-291452.

Sluitingsdatum: 20 februari 2017
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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