
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).

PARTTIME 24-32 UUR

VACATURE

Jij bent...

Klantgericht Je zet de docent centraal 
door je te verdiepen in zijn behoeftes 
en dat te vertalen naar praktische 
hulpmiddelen en informatie waarmee 
hij de juiste keuze qua materialenaanbod 
kan maken

Onderzoekend Je verdiept je graag in 
de beschikbare off- en online informatie 
rondom lesinvulling en leermiddelenaanbod

Organisatorisch sterk Je bent goed 
in plannen, regelen en communiceren 
en werkt effi ciënt en gestructureerd

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 en zet door, ook als 
iets lastig wordt

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 minstens 3 jaar 
ervaring in of voor het voortgezet onderwijs

“

“

Toe aan een nieuwe 
uitdaging?

We zoeken een gedreven administratief 
projectmedewerker die de weg kent in
het (voortgezet) onderwijs. Je bent 
bekend met de materialen die docenten 
gebruiken om goed invulling te kunnen 
geven aan hun lessen. Misschien ben 
je op dit moment werkzaam in het 
voorgezet onderwijs of misschien ben 
je op een andere manier actief binnen 
het voortgezet onderwijs,  bijvoorbeeld 
bij een educatieve uitgever, distributeur 
of adviesbureau. 

Wat ga je doen

Je bouwt mee aan een nieuwe blended
oplossing voor docenten

Je brengt alle educatieve methodes 
in het voortgezet onderwijs in kaart 
inclusief de relevante kenmerken 
waarop docenten selecteren

Je assisteert bij het plannen, afnemen 
en analyseren van interviews met 
docenten

Op basis van de input van docenten 
ga jij op zoek naar relevante aanvullende 
informatie over educatieve methodes 
om het oriënteren voor docenten nog 
makkelijker te maken

Je brengt in kaart welk aanvullend 
lesmateriaal (werkbladen, examen-
bundels, video’s etc.) en praktijkmateriaal 
(zoals microscoop, creamateriaal) 
docenten gebruiken naast de methodes 
en verzamelt daar zoveel mogelijk 
informatie over

Je helpt mee met het testen van 
een nieuw platform

Je ondersteunt de projectmanager 
met organisatorische zaken

Je ondersteunt de leermiddelenspecialist 
voortgezet onderwijs inhoudelijk waar 
nodig

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 Noordoosten van het land 
en werkt tenminste 2 dagen per week 
op ons kantoor in Rijssen, en daarnaast 
zowel vanuit huis als op locatie.

Wat bieden we je?

Een uitdagende functie en (nieuw en 
ondernemend team) goede arbeids-
voorwaarden.

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

NOORD/OOST-
NEDERLAND

Voor een nieuw project zoeken we iemand 
met kennis van educatieve methodes 

en aanvullende materialen in het voortgezet 
onderwijs die ons team kan versterken 

als projectmedewerker.

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

Samen 
  sterk!
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