ONDERWIJSMANAGER
FONTYS HOGESCHOOL ENGINEERING
Geerts & Partners is in opdracht van Fontys Hogeschool Engineering opzoek naar de
nieuwe onderwijsmanager voor het team Werktuigbouwkunde. Ben jij flexibel,
kritisch en wendbaar in je denken en handelen? Weet jij samen met een team te
bouwen naar een resultaatgerichte toekomst? Dan zoeken wij jou!

Faculteit Engineering
Fontys Hogeschool Engineering bevindt zich in het hart van een
top technologische regio en kan hierdoor optimaal inspelen op
de ontwikkelingen in de regio door een belangrijke bijdrage te
leveren aan de regionale kennisinfrastructuur. Binnen de faculteit

Engineering vallen de opleidingen: Automotive, Elektrotechniek,
Mechatronica, Toegepaste Wiskunde en Werktuigbouwkunde.
De opleiding Werktuigbouwkunde leidt studenten op tot breed
inzetbare engineers. De opleiding bestaat uit een
Nederlandstalige en een Engelstalige bacheloropleiding en een

gewaardeerd wordt door studenten, actueel is en de toets der
kritiek kan doorstaan. Dit bereiken ze door focus, een (zelf-)
kritische houding en de continue gerichtheid op verbetering. De
onderwijsmanager is in de huidige organisatie integraal
verantwoordelijk voor de opleiding Werktuigbouwkunde en legt
verantwoording af aan de directie van Engineering.
Wat ga je doen?
•

resultaatgerichte teams met oog voor het talent en

deeltijd/AD opleiding. Kijk hier voor meer informatie over de

•

opgeleide gedreven professionals en is georganiseerd in
resultaatgerichte teams. Je vormt een duo met de

curriculumeigenaar van de opleiding. Als onderwijsmanager geef

•

naar zelfstandige, resultaatgerichte teams in een professionele
cultuur. Deze teams verzorgen onderwijs van hoog niveau dat

Management ervaring

Je faciliteert je medewerkers zodat zij op een goede
manier hun werk kunnen doen;

•

Je vormt een team met de onderwijsmanagers van de
andere opleidingen binnen Engineering. Samen ben je
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie

voor de uitvoering van het onderwijs. De curriculumeigenaar is
ligt op het verder begeleiden van het team Werktuigbouwkunde

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de
onderwijsvernieuwing;

je richting en sturing aan het team en ben je verantwoordelijk
verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. Jouw focus

teamleden;

opleiding met betrekking tot de inzet en

Uitdagingen
Het team Werktuigbouwkunde bestaat uit zo’n 45 hoog

WO masteropleiding
Affiniteit met
Werktuigbouwkunde

gericht op verbetering en de juiste inzet van je

opleiding werktuigbouwkunde die door het team verzorgt
wordt.

Je begeleidt en monitort het proces naar

Functie-eisen

van het instituut en het onderwijs in het bijzonder;
•

Als lid van het managementteam van Engineering lever

je een actieve en relevante bijdrage aan de strategische
(door-)ontwikkeling van Hogeschool Engineering en ben
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je verantwoordelijk voor één of meerdere hogeschool
•

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in
Nederlands en Engelse en je beschikt over een gezonde

Je draagt bij aan de realisatie van de missie en visie van

portie cultural awareness.

de hogeschool door deze actief uit te dragen en

draagvlak en verbinding te creëren;
•

•

brede portefeuilles;
•

Ervaring in het (hoger) onderwijs is niet noodzakelijk

maar wel mooi meegenomen.

Je draagt bij aan optimale synergie binnen de
hogeschool;

Arbeidsvoorwaarden
De functie is in ontwikkeling en op dit moment ingeschaald in

Benieuwd waar je gaat werken? Klik dan hier.

schaal 12 (CAO-HBO 2020). Het salaris wordt in overleg
ingeschaald op basis van je kennis en ervaring.

Wat bieden wij

Persoonlijk profiel
Je bent een sterke leider met oog voor mens, talent, persoonlijke

Geïnteresseerd?

en professionele ontwikkeling. Zo weet je samenwerking en

Reageren kan tot en met 21 februari 2021 en upload jouw cv

doorontwikkeling binnen het team te stimuleren, daardoor

met motivatiebrief via onze website via: www.geerts-

bouw, vormen en ontwikkel je samen een resultaatgericht team.

partners.nl/vacatures

Je kenmerkt je door flexibel, kritisch en wendbaar te zijn in
denken en handelen. Je bent bekend met dynamieken van teams

Wil je meer weten bel dan met Kenzo van Hassel, bereikbaar op

en in staat mensen in hun kracht te zetten om zo het team te

06- 44 13 13 11.

Een passend salaris obv
kennis en ervaring
Een team met bevlogen
professionals

laten floreren. Vanuit je empathisch vermogen kun je goed
luisteren en reflecteren. Je bent open en transparant in je

De voorselectiegesprekken met Kenzo zijn gepland op 7 en 8

communicatie naar collega’s én studenten en weet gewenste

maart 2021. De gesprekken met Fontys Hogeschool Engineering

resultaten goed over te brengen. Je voelt volledig op je plek in

zijn gepland in week 9(1e ronde) en week 10(2e ronde).

een internationale hightech omgeving.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Wat breng je mee?
•

Je beschikt over een relevante WO masteropleiding;

•

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een management
functie, bij voorkeur opgedaan in een technische
organisatie met hoog opgeleide professionals;
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