PROGRAMMA MANAGER
(36-40 uur / 0,9-1,0 fte)
De uitdaging
De kwaliteit en continuïteit van ons MBA in Public & Private programma ligt als programma
manager in jouw handen. Je bewaakt de programma-inhoud en werkt nauw samen met docenten.
Jouw mensenkennis draagt bij aan een zorgvuldige selectie van deelnemers, en begeleiding in hun
leertraject. Met jouw commerciële instelling schakel je met collega’s en overige stakeholders voor
een goede marktbewerking. Daarnaast zorg je samen met de programma coördinator voor een
vlekkeloze uitvoering van het programma.
Gaan bij jou een helicopterview én een hands-on mentaliteit samen? Heb jij een zakelijke
instelling, gecombineerd met een hart voor mensen? Dan is de functie van programma manager
jou op het lijf geschreven!
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:
 Overall monitoring en sturing van het programma en alle gerelateerde zaken zoals inhoud,
kwaliteit, continuïteit en resultaat, zowel op korte termijn basis als ook lange termijn.
 Het ontwikkelen, organiseren en verbeteren van het MBA programma en de modules.
 Informeren, enthousiasmeren en selecteren van nieuwe deelnemers, in samenwerking met
onze recruiters en marketeers door persoonlijke gesprekken en tijdens evenementen.
 Het bewaken/begeleiden van het leerproces van de deelnemers van het Executive MBA
programma.
 Evaluatie van de opleiding met deelnemers, kerndocenten en programma raad, en bewaking
van afspraken.
 Onderhouden van interne en externe stakeholders voor een goede aansluiting op de
marktvraag.
 Financiële administratie: inhuurovereenkomsten, begroting en forecast en maandelijkse
rapportage.
 Bijdrage aan team performance.
Wie ben jij?
Je vindt het leuk om praktisch én sturend bezig te zijn in een omgeving waar het gaat om het
ontwikkelen van mensen. Je hebt een WO diploma op zak met een aantal jaren werkervaring
waarin je sturende kwaliteiten hebt ontwikkeld. Daarnaast beschik je over excellente
communicatie skills, zowel in het Engels als Nederlands. 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 voelt je als een vis in het water in een werkomgeving met hoog
opgeleide professionals waarin hoge eisen gesteld worden maar waarin een nuchtere mentaliteit
ook op prijs gesteld wordt.
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Wie zijn wij?
Afdeling
Nyenrode biedt ervaren managers en bestuurders flexibele management opleidingen gericht op
specifieke sectoren: Modulaire MBA programma’s. Ieder programma bestaat uit diverse losse
thema-modules. Deelnemers kiezen zelf de modulevolgorde en bepalen zelf het tempo van hun
studie. Hiermee zijn het flexibele opleidingen die goed te combineren zijn met werk en privé van
deze “executive” doelgroep. Samen met mede-programma managers, coördinatoren en recruiters
zorg je voor de dagelijks operatie, stem je zaken af, en ondersteun je elkaar waar nodig. Je
rapporteert aan het hoofd programma management en de programma directeur.
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 privéuniversiteit, 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 € 2.452,-- en een maximum van € 3.890,-- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (schaal 10).
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 Christel Smits via
c.smits@nyenrode.nl of 0346-291002.
De sluitingsdatum van deze vacature is 9 februari 2017. De eerste gespreksrondes vinden plaats
op dinsdag 14 en donderdag 16 februari in de middag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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