‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’

Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt?

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van aangesloten scholen, biedt diensten aan en onderneemt
gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.
Op korte termijn zoeken de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid en de afdeling Strategie
& Onderwijs (S&O) een:
Beleidsadviseur m/v

(0,9 à 1,0 fte = 36,0 – 40,0 uur per week)

In de verschillende bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad overleggen scholen met elkaar over
opleidingsaangelegenheden en sectorale activiteiten, soms in samenwerking met het bedrijfsleven.
Daarnaast faciliteren de bedrijfstakgroepen kennisdeling en dienstverlening met de aangesloten
scholen. Bijvoorbeeld gericht op kwalificatiedossiers, keuzedelen, opleidingsprogramma’s en
examinering. De afdeling S&O bewaakt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor het
beroepsonderwijs en de samenwerking met andere onderwijssectoren.
We zoeken een enthousiaste collega met een hart voor het mbo. Voor de bedrijfstakgroep Voedsel,
Groen en Gastvrijheid (VGG) krijg je specifieke taken voor het cluster Groen. Voor de afdeling S&O
behartig je de belangen van het mbo op het dossier aansluiting voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. Binnen dit thema neemt de MBO Raad deel aan het programma Sterk
Beroepsonderwijs.
Taken
 Je realiseert een goede positie van het mbo, in het bijzonder in de groene sector
 Je ondersteunt en behartigt de belangen van de mbo-scholen (bedrijfstakgroep)
 Je werkt onderwijsbeleid uit in heldere beleids- en activiteitenplannen
 Je bewaakt de voortgang, naleving en uitvoering van de afspraken en contracten en je controleert
de realisatie van doelen, producten en diensten.
 Je zorgt voor de organisatie van de bedrijfstakgroep, de begroting en de financiële verantwoording.
 Je draagt zorg voor een goede communicatie en voor goede externe contacten in de sector.
Profiel
 HBO+/WO werk- en denkniveau.
 Je bent zowel intern en extern gericht en je kunt regionale en landelijke ontwikkelingen vertalen
naar beleid en actie.
 Je bent in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

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







Je bent een communicatieve teamspeler die vaardig is in het omgaan met tegengestelde
belangen en doelgroepen. Ook kun je je inleven in perspectieven van o.a. bestuurders, docenten
en vertegenwoordigers bedrijfsleven.
Je bent klantgericht, besluitvaardig, stressbestendig, innovatief maar ook hands-on.
Je bent een sterke netwerker en kunt mensen motiveren, inspireren en verbinden.
Je hebt ervaring in het mbo, bij voorkeur op het onderwerp doorstroom vmbo-mbo en/of bij
opleidingen van aoc’s.

Wij bieden
De omvang van de vacature is 1,0 fte maar 0,9 fte is bespreekbaar. Het salaris is mede afhankelijk
van opleiding en ervaring. De functie is ingedeeld in aanloopschaal 11 en eindschaal 12 met een
maximumsalaris van € 6.024,00 bruto per maand bij een volledige weektaak. Daarnaast biedt de MBO
Raad een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. In aanvang wordt aan nieuwe collega’s een
jaarcontract aangeboden. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen.
We bieden daarom verschillende mogelijkheden aan om aan je eigen ontwikkeling en loopbaan te
werken vanuit de principes van een professionele organisatie.
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dhr. drs. H.G. (Erwin) Pierik,
manager van de afdelingen Strategie & Onderwijs en Bedrijfstakgroepen, telefoon: 06 – 50 27 26 67
of e.pierik@mboraad.nl
Op onze website www.mboraad.nl vind je meer informatie over onze organisatie.
Je kunt jouw sollicitatie tot dinsdagochtend 12 februari 2019 10.00 uur richten aan de MBO Raad,
afdeling HRM via e-mail: hrm@mboraad.nl
Wij streven ernaar de sollicitatieprocedure in februari af te ronden.
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