De Vrienden van Techniek is een samenwerkingsverband van bedrijven en technische
beroepsopleidingen die willen investeren in activiteiten om de instroom in het technisch
beroepsonderwijs te vergroten en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Het doel is om de
regio Zwolle nu en in de toekomst te voorzien van goede en gemotiveerde medewerkers in de
technische branche!
De vrienden van Techniek makelt en schakelt, verbindt en deelt kennis, stimuleert projecten en
faciliteert deze zodat ze goed tot uitvoering gebracht kunnen worden. Om de krachten te bundelen
en focus aan te brengen werkt de Vrienden van Techniek nauw samen met en levert haar bijdrage
aan het Techniek-Pact regio Zwolle.
Door het vertrek van de huidige projectleider ontstaat er een vacature voor de functie van:

Projectleider
De functie
Als projectleider lever je onder meer een bijdrage aan de realisatie van het businessplan 2017-2020
van het Techniek- Pact Zwolle door:







Verbinding te leggen, met en het ondersteunen van, de lokale Techniek Kringen in de regio
van het Techniek Pact.
Het inventariseren en faciliteren van de activiteiten van de lokale Techniek kringen.
Het opzetten, begeleiden en/of uitvoeren van projecten.
Het organiseren van bijeenkomsten voor afstemming over de focus, aantal activiteiten,
successen en verbeterpunten etc.
Het ontwikkelen en beheren van de website waarin alle activiteiten worden opgenomen.
Het makelen en schakelen tussen vraag en aanbod, onderwijs en bedrijfsleven, in relatie
tot het delen van kennis en promoten van techniek.

Je profiel
Je bent iemand die verbinding weet te leggen en als aanjager de samenwerking weet te realiseren.
Plannen en organiseren gaat je goed af, waarbij je het werk tot een goed einde weet te brengen.





Als persoon ben je enthousiast, creatief en stimulerend en kom je met originele ideeën
voor wensen en vragen van het technisch bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs.
Je hebt ervaring met het opzetten en begeleiden van projecten waarbij je de relevante
betrokkenen weet te overtuigen. Je spreekt zowel de taal van het bedrijfsleven als van het
die van het onderwijs.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren, beschikt over organisatie
sensitiviteit en weet met tact je eigen positie inhoud en vorm te geven.
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Je bent stressbestendig, flexibel en beschikt over voldoende veerkracht om goed om te
kunnen gaan met tegenslagen en of onverwachte situaties.
Je functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau, je hebt affiniteit met techniek en
mensen en beschikt over een goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Je hebt financieel inzicht en relevante werkervaring om als projectleider aan de slag te
gaan.

Om aan bovenstaande functie eisen juiste invulling te geven zoeken we iemand met 5 tot 10 jaar
ervaring bij voorkeur in het bedrijfsleven. Hierbij heb je bij voorkeur kennis en ervaring opgedaan
met betrekking tot de volgende gebieden:




Technisch bedrijfsleven, metaal, installatietechniek of aanverwant.
Technisch beroepsonderwijs, VMBO, MBO, HBO
Bij voorkeur het werken met netwerkverbanden, regionale en landelijke organisaties en
overheden, die zich bezighouden met instroom, opleidings- en doorstroomvraagstukken.

De Vrienden van Techniek is als stichting een kleine organisatie met veel ruimte voor eigen
initiatief en verantwoordelijkheid.

Interesse?
We komen graag in contact met belangstellenden die deze functie voor 16 uur per week op ZZP
basis willen invullen. Het is de verwachting dat het aantal uren op termijn uitgebreid kan worden.
U kunt uw motivatie en CV sturen aan onze voorzitter Matthijs Breel, m.breel@hemmink.nl. Voor
nadere informatie 06-51270325.
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