Voor het team surveillanten zijn wij op zoek naar:
Hoofdsurveillant
(op oproepbasis)
De uitdaging
Als hoofdsurveillant geef je leiding aan de voor het tentamen ingedeelde surveillanten. Binnen
de werkinstructies en protocollen houd je toezicht en treed je (indien nodig) op zodat de algehele
gang van zaken tijdens de examinering juist verloopt. Ook het transport voor en na het tentamen
behoort tot het werk. Daarnaast worden aanvullende werkzaamheden verricht, zoals het
verzendklaar maken van de uitwerkingen. Je rapporteert aan het hoofd van het team surveillanten.
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:
 In gereedheid brengen van de tentamenzaal.
 Ophalen en uitdelen van de tentamens.
 Welkom heten en beantwoorden van vragen van de studenten.
 Instrueren van de surveillanten.
 Toezicht houden tijdens tentamens.
 Optreden bij overtreding van de tentamenregels en ter plekke nemen van maatregelen.
 Communicatie met programmamanagement en examencommissie over
onregelmatigheden.
 Innemen van tentamens en uitvoeren van volledigheidscontroles.
 Verzendklaar maken van de tentamenuitwerkingen.
Wie ben jij?








Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.
Je bent flexibel: op wisselende dagen en dagdelen beschikbaar.
Je bent daadkrachtig.
Je bent representatief en betrouwbaar.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Breukelen.

Wie zijn wij?
Het team
Het team surveillanten verzorgt de organisatie en het toezicht bij de schriftelijke tentamens die
worden afgenomen door de Degree Programs. De tentamens worden meestal afgenomen in de
sporthal op ongeveer 190 dagen in het jaar. De tentamens vinden zowel overdag als ’s avonds
plaats.
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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 door 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 € 1.640,-- en een maximum van € 2.314,-- bruto bij een fulltime dienstverband
(schaal 4). Je ontvangt een oproepcontract waarbij je, afhankelijk van de tentamens, wordt
ingepland.
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 Baukje Zoomer via
b.zoomer@nyenrode.nl of 0346-295820.

Sluitingsdatum: 10 maart 2017
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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