
Werk jij in het basisonderwijs? Ben je geïnteresseerd in onderwijskundige  
ontwikkelingen? En ben je toe aan een volgende stap in je carrière?  

Deze vacature is verrassend anders!

ADVISEUR BASISONDERWIJS (M/V)
voor de regio Noord-Holland (fulltime)

Neem voor informatie contact op met Paul van Luytelaar 
(verkoopleider PO) via 06-53 81 32 42.

  

Nijverheidsstraat 45
Postbus 242, 7460 AE Rijssen 
info@heutink.nl
www.heutink.nl WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

een organisatie waar je met onderwijskundige benadering je adviserende en ontzorgende competenties
kunt inzetten om scholen te ondersteunen bij het vertalen van hun onderwijsvisie naar leermiddelen
en -oplossingen.

een gedreven ervaringsdeskundige die onderwijs ademt. Misschien ben je op dit moment werkzaam
als schooldirecteur of als leerkracht, misschien ben je op een andere manier actief binnen de
onderwijswereld. In ieder geval beschik je over hbo werk- en denkniveau (3 tot 5 jaar ervaring in
het basisonderwijs is daarbij een pré), en ben je toe aan een volgende stap in je carrière. 
> Je adviseert basisscholen op het gebied van het onderwijsleerpakket, ergonomisch meubilair,
 scholing en ICT.
> Je weet de brug te slaan tussen de huidige onderwijsontwikkelingen en de praktijk en helpt scholen
 bij daaruit voortkomende vraagstukken.
> Je wilt de effectieve vertaalslag maken naar digitaal leren.
> Je bent resultaat- en klantgericht, initiatiefrijk, hebt overtuigingskracht en kunt goed samenwerken.
> Je werkt zelfstandig met een professionele ondersteuning vanuit de binnendienst.
> Je woont in het aangegeven rayon.

> Sociaal; je bent een echt mensen-mens, hebt inlevingsvermogen en helpt een ander graag voort.
> Idealistisch; je wilt graag meewerken aan kwaliteit in het onderwijs en iets betekenen voor
 de toekomst.
> Organisatorisch sterk; je bent goed in plannen, regelen, communiceren en werkt effectief.
> Pro-actief: je neemt initiatief, toont eigenaarschap, bent zelfstandig en vindt dat iets doen beter is
 dan niets doen.
> Betrokken: je bent energiek, enthousiast, positief aanwezig, volhardend en je hebt de moed om
 lastige situaties aan te pakken.
> Oplossingsgericht: je bent flexibel, denkt in kansen en mogelijkheden, kunt makkelijk schakelen
 en grijpt in als resultaten tegenvallen.

Heutink Primair Onderwijs, onderdeel van de Heutink Groep, familiebedrijf en al 106 jaar gespecialiseerd
in het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Als totaalleverancier en
marktleider voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet onderwijs en welzijns- 
organisaties van een breed scala aan educatieve producten en diensten. Denk hierbij aan lesmethoden,
spel- en ontwikkelingsmaterialen, meubilair, trainingen en ICT-oplossingen voor het onderwijs.

een verrassende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een enthousiast en professioneel team,
een goede ondersteuning vanuit de binnendienst en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder
een auto van de zaak.

Word jij onderdeel van de Heutink familie?
Wil je met ons meegroeien, meewerken aan kwaliteit in het onderwijs en iets betekenen voor
de toekomst? We zijn heel benieuwd naar je motivatie en CV (met actuele foto)! Enthousiast?
Reageer dan vóór vrijdag 14 juli 2017 @ Marieke Tonis (P&O) via m.tonis@heutink.nl

JIJ ZOEKT...

WIJ ZOEKEN...

JIJ BENT...

WIJ ZIJN...

WIJ BIEDEN...

HÉT TREFPUNT 
VOOR EDUCATIE 
EN ONTWIKKELING


