Horizon College en Regio College

Programmamanager Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
Contract:

Projectaanstelling

Periode:

Éen jaar met uitzicht op verlenging

Omvang:

1 fte

Werktijden:

Nader overeen te komen

Functieniveau

13 (max. € 6.162,- bij een fulltime dienstverband

Ben jij net zo ambitieus als wij? En ben je gedreven om een goed en werkbaar resultaat neer te zetten? Dan willen
we graag kennis met je maken. Het Horizon College en Regio College zoeken gezamenlijk een enthousiaste
programmamanager die ons helpt om binnen 3 jaar een stevig regionaal onderwijsaanbod, gericht op Leven Lang
Ontwikkelen (LLO), te positioneren in Noord-Holland.
Wie zijn wij?
Het Horizon College en Regio College zijn ambitieuze ROC’s waar, op vijf locaties, eigenzinnig en eigentijds
onderwijs wordt verzorgd. De instellingen bevinden zich momenteel in een fusieproces. Beide ROC’s geloven in de
kracht van de (onderwijs)teams en geven ze daarom alle ruimte het onderwijs grotendeels zelf vorm te geven. Dit
biedt kansen om in te kunnen spelen op (nieuwe) ontwikkelingen binnen de vakgebieden waarvoor onze studenten
worden opgeleid. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit organisaties in de regio en onze
studenten kunnen we betekenisvol onderwijs verzorgen.
Het Horizon College en Regio College willen nu ook samen LLO gaan aanbieden in de regio. Ze hebben een ambitie
om samen meer maatwerktrajecten aan te bieden om ze nog beter in te kunnen spelen op de snel veranderende
arbeidsmarkt en de vraag vanuit het bedrijfsleven naar meer mogelijkheden voor om- en bijscholing
De functie
In opdracht van de directieteams van het Horizon College en Regio College geef je leiding aan de gezamenlijke
stuurgroep LLO waarin samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van (niet-)bekostigde onderwijsprogramma’s.
In de kern ben je verantwoordelijk voor de innovatie van het maatwerkonderwijs, fonds- en subsidiemanagement
en creatie van 3e geldstromen. Je legt ook verantwoording af aan de directieteams van beide
onderwijsinstellingen.
We verwachten dat jij de noodzakelijke randvoorwaarden voor onderwijs èn ondersteuning gaat creëren.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een effectieve implementatie, waarin er aandacht is voor een nauwe
afstemming tussen onderwijs en de administratieve-, informatie- en onderwijslogistieke processen.
Het spreekt vanzelf dat je hiervoor een relatienetwerk opzet en contacten onderhoudt met publieke en private
opdrachtgevers.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Aansturen en coördineren van de voortgang van de verschillende LLO-deelprojecten en behouden van het
totaaloverzicht
• Zorgdragen voor een effectieve samenwerking met de betrokkenen van diverse onderwijsteams en
ondersteunende afdelingen
• Leidinggeven aan het accountmanagement van de onderwijssectoren en de beoogde transitie naar één afdeling
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• Leidinggeven en inhoudelijk meewerken aan marketingactiviteiten (identificeren, beheren en coördineren) van
het onderwijsportfolio van beide instellingen.
• Zorgdragen voor een juiste informatievoorziening naar alle betrokkenen, ten behoeve van een effectieve
afstemming en besluitvorming.
• Leveren van een bijdrage aan professionele verslaglegging zoals financiële kwartaal- en jaarrapportages
• Afstemmen van LLO-ontwikkelingen tussen de beide instellingen.

• Vertegenwoordigen van beide ROC’s in relatie met externe partijen; om vraag en aanbod met elkaar te
verbinden, is het belangrijk dat de juiste gesprekspartners aan tafel zitten.
• Zorgdragen voor incorporatie van de externe ontwikkelingen.
Resultaatgebieden:
• Ontwikkelen en implementeren van LLO-strategie en -beleid
• Ontwikkelen van de infrastructuur voor LLO
• Groei van toekomstgerichte maatwerkopleidingen
• Bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie breed ingezet Edtech platform
• Aantrekken van derde geldstromen
• Ontwikkelen en onderhouden van relevante relaties met de focus op co-creatie i.s.m. kennisinstellingen en het
bedrijfsleven.
Jouw profiel
Natuurlijk zoeken we een schaap met de vijf poten. Maar we moeten realistisch blijven. Het belangrijkste is dat je
een veranderkundige programmamanager bent, die op overtuigende wijze kan laten zien geschikt te zijn voor
deze klus. Graag zien we een iemand, die praktisch, efficiënt en constructief werkt vanuit een strategische visie op
LLO. Hiervoor is het affiniteit met het mbo ontwikkelingen onmisbaar, en is het nodig dat je op de hoogte bent van
de laatste ontwikkelingen binnen dit onderwijsveld. Je bent in staat om ideeën te vertalen en om te zetten naar
concrete acties/projecten en resultaten.
Je bent niet bang uitgevallen en bent in staat om je “rug recht te houden” in veel omstandigheden, maar blijft
gericht op samenwerking en verbinding en je organisatiesensitiviteit lijdt er niet onder. Het resultaat staat op je
netvlies en bent in staat om anderen hierin mee te nemen en aan te spreken. Je bent proactief en ondernemend.
Je beschikt over minimaal hbo+ werk- en denkniveau en je hebt kennis van en ervaring met accountmanagement,
marketing & sales, vanuit onderwijskundig perspectief.
Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende functie voor de duur van een jaar. Maar als het bevalt van beide kanten kan het
contract verlengd worden tot maximaal 3 jaar. Het salaris bedraagt maximaal € 6.162,- bruto per maand (schaal
13 cao mbo) bij een volledig dienstverband. Inschaling is afhankelijk van de relevante werkervaring die je
meebrengt. Naast het salaris ontvang je vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%).
Horizon College en Regio College kennen goede ontwikkelingsmogelijkheden en aantrekkelijke regelingen op
gebied van gezonde leefstijl, werkkostenregeling, etc.
Solliciteren
De sollicitatiegesprekken zijn in week 21. Ben je geïnteresseerd, dan zien we je reactie graag tegemoet voor 16
mei 2022. Solliciteren kan via de site van het Horizon College:
https://horizoncollege.easycruit.com/vacancy/application/send/2936605/131501?iso=nl
Inlichtingen
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arjan Vethman, directeur sector Economie,
Handel & Dienstverlening Horizon College, 06-24 99 84 34 of Ramon Baijens, directeur Regio College,
06-24 82 69 42.

