Onderzoekers/Adviseurs/Trainers in leren
Ligt je hart bij het onderwijs en zie je uitdaging in het verbeteren van het onderwijs
binnen en buiten Nederland?
Wil jij werken bij dé toonaangevende partner in leren?
Wil jij deel uitmaken van ons team van 150 gedreven professionals dat gaat voor een
optimale deelname aan de samenleving, vandaag en morgen?

Als je op bovenstaande drie vragen volmondig JA kunt antwoorden dan zijn wij wellicht
hard op zoek naar jou! Want wij willen ons team graag versterken met jonge, leergierige
HBO’ers en Academici die aan het begin staan van hun carrière. Daarbij is het voor ons
belangrijk dat je affiniteit hebt met zowel advies als onderzoek en training. Wij zijn
namelijk op al deze disciplines actief en willen graag dat je allround inzetbaar bent.
Wat doen wij?
CINOP realiseert gefundeerde, integrale en toepasbare oplossingen voor complexe
onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. CINOP is een maatschappelijke onderneming;
we streven niet naar winstmaximalisatie maar naar voldoende opbrengsten om
continuïteit en innovatie voor onze klanten te waarborgen.
CINOP heeft zichzelf onlangs opnieuw georganiseerd in een moderne, professionele
vorm. De kern is dat we onze krachten hebben gebundeld in zelforganiserende teams die
integrale oplossingen bieden voor alle vraagstukken op het gebied van leren. In deze
multidisciplinaire teams zitten adviseurs, onderzoekers en andere onderwijsspecialisten,
verbonden in onze passie voor onderwijs. Samen hebben we de ambitie om Nederland
nummer 1 op het gebied van leren te maken. Daarvoor combineren we kennis en inhoud
met daadkracht en toepasbaarheid.
Bekijk de video waarin medewerkers vertellen over de cultuur en werksfeer bij CINOP.
Wat ga jij doen?
Samen met collega’s ben je breed inzetbaar op het thema basisvaardigheden in het mbo
en in de volwasseneducatie en voer je werkzaamheden uit op het gebied van trainen van
docenten, procesbegeleiding en begeleiding en advies bij het ontwikkelen van examens
of andere instrumenten op het gebied van basisvaardigheden. Je werkt op diverse
scholen en op kantoor in Den Bosch.
Flexibilisering van het onderwijs, ICT en leren, professionalisering van docenten en teams
en arbeidsmarktleren zijn voor CINOP dé kernthema’s.

Wat breng jij mee?












universitair geschoold met een adequate basis van methodologische kennis en
vaardigheden of
HBO’er die van aanpakken weet;
startend tot 5 jaar werkervaring.
je bent inzetbaar in meerdere rollen: beleidsadviseur, onderzoeker, trainer en
procesbegeleider;
Affiniteit met en/of werkervaring in het (beroeps)onderwijs;
ambitie en talent om acquisitietrajecten op te pakken;
ambitie en talent om je te ontwikkelen als projectleider;
comfortabel en energiek voor een groep mensen;
proactieve ‘hands-on’ werkhouding;
een overtuigende communicatiestijl, waarbij je creatief en makkelijk schrijft;
enthousiast met een gezonde dosis humor!

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende rol in een multidisciplinair team waarbij je gestimuleerd wordt je
breed te ontwikkelen.

Je start in een contract voor bepaalde tijd met het oog op een dienstverband voor
onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Je salaris wordt ingedeeld op basis van opleiding en ervaring.

We hebben een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden:
pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering inclusief een tegemoetkoming, een tegemoetkoming in je ziektekosten, reiskostenvergoeding, flexibel
werken, laptop, smartphone etc.

En natuurlijk hele leuke collega’s.
Informatie en sollicitatie
Over de inhoud van de vacature kun je vanaf contact opnemen met Josine Brandt, HR
Adviseur a.i. (jbrandt@cinop.nl). Kijk voor meer informatie over CINOP op www.cinop.nl.
Je sollicitatie, in de vorm van een motivatie én actueel CV, kun je tot 1 november 2018
sturen naar sollicitatie@cinop.nl o.v.v. vacaturenummer 13-18.
Na de sluitingsdatum van 1 november a.s. geven wij een reactie op je sollicitatie.
De eerste gespreksronde staat gepland in de week van 12 november 2018.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze plaatsing stellen we niet op prijs.

