(Senior) Consultant Publieke Programma’s
Wil jij als (Senior) Consultant Publieke Programma’s 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?

Wij zijn op zoek naar twee (senior) consultants Publieke Programma’s die
resultaatgericht werken en snel het geheel overzien. Is deze vacature je op het lijf
geschreven? Dan komen wij graag met jou in contact.
Wat doen wij?
Wij realiseren gefundeerde, toepasbare en integrale oplossingen voor complexe
onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen wij voor onze klanten in het
(beroeps)onderwijs, overheid, branches en sectoren, arbeidsmarktpartijen, onderzoeksen kennisinstituten en maatschappelijke instanties, in Nederland én over de grenzen.
Met onze expertise realiseren wij impact en zijn wij krachtig in verbinding, zowel in- als
extern. Het portfolio van CINOP omvat advies, onderzoek, programmamanagement,
projectmanagement en trainingen. CINOP is een kennisintensieve en ondernemende
organisatie die zich bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van
leren. Bekijk de video waarin medewerkers vertellen over de cultuur en werksfeer bij
CINOP.
Binnen CINOP voeren we een aantal Europese programma’s uit, waaronder het Nationaal
Agentschap Erasmus+ (NA Erasmus+). Het team werkt via internationalisering aan
versterking van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Je gaat
hier aan de slag en je bent ook breder inzetbaar bij andere teams binnen CINOP.
Het NA Erasmus+ is een samenwerkingsverband tussen Nuffic en CINOP.
Wat ga jij doen?
Jij wilt samen met je teamgenoten bereiken dat onze programma’s succesvol zijn. Zo ga
jij, met het nationaal en Europees beleid en kennis van het veld in je achterhoofd, in
gesprek met een mbo-instelling of organisatie in de volwasseneneducatie die interesse
heeft om met scholen elders in Europa te gaan samenwerken. Je fungeert als vraagbaak
voor onze projecten. Dat doe je per e-mail of telefonisch vanuit onze open flexibele
kantooromgeving. Jij bent ook degene die rapportages over projecten beoordeelt
conform de geldende procedure en criteria. Je bent in staat om hierbij je deadlines goed
te bewaken. Je denkt mee met projectleiders over hoe ze het optimale uit hun projecten
kunnen halen en maximale impact kunnen bereiken. Hierbij maak je gebruik van je
ervaring met impactgericht werken, gebaseerd op de Theory of Change. Het volgende
moment zit je als expert en procesbegeleider bij een brainstorm over internationalisering
bij een roc of bereid je een bijeenkomst in Wenen voor, waar je voor een paar dagen
naar toe gaat. Kortom, genoeg variatie in werk en rollen. Toevallig raak je ook nog met

collega’s van andere teams in gesprek over ontwikkelingen rond professionalisering van
docenten. Jij plant een vervolgafspraak, want daar valt iets te verbinden, daar liggen
kansen!

Wat breng jij mee?
Je bent ambitieus, flexibel in denken en doen, werkt gestructureerd en je stopt niet om
17.00 uur of bij de Nederlandse grens. Je bent een afgestudeerd WO’ er, met bij
voorkeur een achtergrond in de hoek van bedrijfskunde, bestuurskunde,
organisatiewetenschappen, rechten, politicologie of economie. Je kent de wereld van het
(beroeps)onderwijs als geen ander en weet intern en extern de juiste verbindingen te
leggen.
Verder heb je:
 minimaal 3 jaar werkervaring; senior minimaal 5 jaar
 projectleiderskwaliteiten;
 bij voorkeur ervaring met professionaliseringsbeleid en/of compliance;
 proactieve in- en extern gerichte werkhouding;
 je communiceert met overtuiging en schrijft creatief en makkelijk.
 humor en trots!
Informatie en sollicitatie
CINOP biedt je bij goede resultaten, het perspectief op een vlotte doorgroei. We bieden
je in eerste instantie een dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op verlenging/vaste
aanstelling. We hebben een eigen cao met een aantrekkelijk totaalpakket aan
arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een contract van 30 - 37,5 uur per week (0,8 - 1 fte).
Over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Eline van der Net,
programmadirecteur (06-10135008) of per e-mail via sollicitatie@cinop.nl. Kijk voor
meer informatie over CINOP op www.cinop.nl en voor informatie over Erasmus+ op
www.erasmusplus.nl
Je sollicitatie, in de vorm van een motivatie én actueel CV, kun je tot 24 januari 2018
sturen naar sollicitatie@cinop.nl o.v.v. vacaturenummer 13-17.
De eerste gespreksronde staat gepland in de week van 5 februari 2018.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze plaatsing stellen we niet op prijs.

