
Familiebedrijf Heutink is een internationaal opererende marktleider en totaalleverancier. 
Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 110 jaar verder, gespecialiseerd in 
het ondersteunen, adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. 

Als onafhankelijk leverancier en adviseur voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs, 
welzijnsorganisaties én particulieren van een breed scala aan producten en diensten, zoals lesmethoden, creatief-, spel- en 
ontwikkelingsmateriaal, meubilair en ICT-oplossingen.

Samen sterk! 
Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze teams en een hechte bedrijfscultuur 
zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf. Samen werken zij hard aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities, 
het waarmaken van beloftes en het laten groeien van de klanten (letterlijk én fi guurlijk).

32 - 40 UUR

VACATURE

Jij bent...

Ondernemend Je krijgt energie van 
samen met onze klanten iets nieuws 
creëren 

Klantgericht Je zet de klant centraal 
door je te verdiepen in zijn behoeftes 
en dat te vertalen naar de beste oplossing 
en een passend advies  

Proactief 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 fl exibel, 
denkt in kansen en mogelijkheden, kunt 
makkelijk schakelen en grijpt in als 
resultaten tegenvallen

Idealistisch Je wilt graag meewerken 
aan de kwaliteit van het onderwijs en 
iets betekenen voor onze klanten en de 
toekomst van het onderwijs

Ervaren Je hebt kennis van zaken. 
Je hebt inzicht in de behoeftes van 
docenten op het gebied van leer-
middelen en ondersteunend materiaal 
voor de lessen. Je beschikt over hbo 
werk- en denkniveau met minstens 
5 jaar ervaring in of met het voortgezet 
onderwijs

“

“

Wat ga je doen

Je bent één van de kartrekkers voor 
de ontwikkeling van een nieuwe blended 
oplossing voor docenten waar oriëntatie op 
educatieve leermiddelen en ondersteunend 
materiaal voor alle vakken in het voortgezet 
onderwijs centraal staat. 

Je verdiept je in de beschikbare mate-
rialen die docenten inzetten tijdens hun 
lessen (van educatieve methodes tot prak-
tijkmaterialen) en gaat met docenten 
in gesprek om hun behoeftes rondom 
het oriënteren op deze materialen te 
achterhalen

Je vertaalt deze behoeftes naar een 
rijk en passend aanbod aan materialen 
aangevuld met relevante informatie en 
krachtige functionaliteiten in het nieuwe 
platform zodat docenten zich optimaal 
kunnen oriënteren

Je ontwikkelt een laagdrempelige, per-
soonlijke adviesservice voor de scholen 
rondom het inzetten van 
materialen in de lessen 

Je bezoekt scholen om ze te vertellen 
en adviseren over het platform en bij de 
oriëntatie op materialen

Je werkt in een multidisciplinair team 
bestaande uit IT-ontwikkelaars, 
projectmedewerkers, vakspecialisten 
en een projectmanager en werkt nauw 
samen met het salesteam VO

Je woont in het midden van het land, 
zodat je zowel scholen kunt bezoeken 
als afwisselend op kantoor in Rijssen en 
vanuit huis kunt werken

Toe aan een 
nieuwe uitdaging?

We zoeken een gedreven ervarings-
deskundige die onderwijs ademt. Je snapt 
welke materialen docenten nodig hebben 
om een goede invulling te kunnen geven 
aan hun lessen en hoe zij zich oriënteren 
op deze materialen. Misschien ben je 
op dit moment werkzaam als onderwijs-
kundige, teamleider of docent of 
misschien ben je op een andere manier 
actief binnen het voortgezet onderwijs, 
bijvoorbeeld bij een educatieve uitgever 
of een adviesbureau. 

MIDDEN NEDERLAND

Kent het voortgezet onderwijs voor jou geen geheimen 
en wil jij docenten in heel Nederland helpen bij het maken 

van de beste keuze qua leermiddelen en lesmaterialen?

Dan zijn we op zoek naar jou! Wij bieden je 
een uitdagende functie waarin je meehelpt bouwen aan 

een platform voor en door docenten. 

Wat bieden we je?

Een verrassende, uitdagende en zelfstandige 
functie en (nieuw en ondernemend team) 
uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder 
een auto van de zaak.

Solliciteren

Wil jij met ons meegroeien en iets 
betekenen voor de toekomst van het 
voortgezet onderwijs? Wij zijn heel 
benieuwd naar jouw motivatie en CV! 

Enthousiast? Stuur je motivatie en CV 
vóór 7 november 2021 naar hr@heutink.nl

Meer weten?

Vragen over de functie? 
Neem contact op met 
Chris Jaspers Faijer 
T 06 22 00 25 08

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag?

Bel of mail dan naar 
Carlijn van ‘t Hof (HR)
T 0548 53 66 66 
@ hr@heutink.nl 

Meer over Heutink? 
www.heutink.nl/info/over
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