Adviseur in leren
Wil jij werken bij dé toonaangevende partner in leren?
Wil jij werken aan oplossingen met impact?

Wat doen wij?
Bij CINOP hebben we hart voor een leven lang ontwikkelen. We willen mensen en organisaties
verder helpen zodat iedereen een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wat
ons kenmerkt? Dat we nieuwsgierig zijn. Gedreven en resultaatgericht. En we spreken van oudsher
de taal van het onderwijs. Samenwerken zit in ons DNA; het is de motor van onze bevlogenheid
om samen projecten te laten slagen.
Nederland nummer 1 in leren
Bij CINOP bundelen we de krachten van 150 collega’s. De combinatie van onderzoek, advies en
uitvoering onder één dak, in multidisciplinaire teams, geeft ons denk- en innovatiekracht om
daadwerkelijk impact te realiseren. Dat doen we samen met overheidsinstellingen, onderwijs en
het bedrijfsleven. In welk team je ook zit: met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor onze
gezamenlijke missie om Nederland nummer 1 in leren te laten zijn.
Onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken
We zetten ons elke dag met hart en ziel in voor onze klanten en partners, voor uiteenlopende
onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Voor oplossingen met een blijvende impact op
organisaties, de maatschappij en het individu. En natuurlijk staan wij zelf ook niet stil; we werken
doorlopend aan de ontwikkeling van onze mensen en onze dienstverlening. We leren elke dag. Dat
houdt ons scherp.
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 onderwijsinhoudelijke thema’s zoals 21ste eeuwse
vaardigheden, burgerschap en LOB, pedagogische en didactische vaardigheden en
kwaliteitsverbetering van het onderwijs en examinering. Je voert werkzaamheden uit gericht op het
professionaliseren en het begeleiden van docenten(teams) in het beroepsonderwijs. Je werkt op
diverse scholen in het hele land en op kantoor in Den Bosch.
Flexibilisering van het onderwijs, professionalisering van docenten en teams en arbeidsmarktleren
zijn voor CINOP dé kernthema’s.

Wat breng jij mee?
•

Hbo master of universitair diploma;

•

Minimaal 2 jaar werkervaring (tweede stap in je carrière);

•

Affiniteit met en/of werkervaring in het (beroeps)onderwijs;

•

Je leert snel en bent binnen 2 maanden inzetbaar in meerdere rollen: adviseur,
onderzoeker, trainer en procesbegeleider;

•

Je hebt een hoge mate van zelfredzaamheid en weet van aanpakken;

•

Ambitie en talent om acquisitietrajecten op te pakken;

•

Ambitie en talent om je te ontwikkelen tot projectleider;

•

Comfortabel en energiek voor een groep mensen;

•

Een overtuigende communicatiestijl, je schrijft creatief en makkelijk

•

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 contact opnemen met Maaike van Rijswijck, manager hr
(mrijswijck@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 11 maart 2019 sturen naar
sollicitatie@cinop.nl o.v.v. vacaturenummer 09-19. Na de sluitingsdatum geven wij een reactie op
je sollicitatie.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze plaatsing stellen we niet op prijs.

