
ADVISEUR
BASISONDERWIJSFULLTIME

RAYON ROTTERDAM

Heutink staat voor persoonlijk contact 
en korte lijnen. Een belangrijke schakel hierin 

is ons team van adviseurs. 
Voor dit team zijn we op zoek naar versterking.

MET HEUTINK
GROEIEN

OVER
HEUTINK

Solliciteren 

Wil jij met ons meegroeien, meewerken aan 
kwaliteit en iets betekenen voor de toekomst? 

Wij zijn heel benieuwd naar jouw motivatie 
en CV! Enthousiast? Stuur je motivatie en CV 
vóór 30 april 2021 naar hr@heutink.nl

Meer weten? 

Neem voor vragen over de functie
contact op met Paul van Luytelaar.
T 06-53 81 32 42

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag? Bel of mail dan naar 
Marieke Tonis (HR).
T  0548-53 66 66
@ hr@heutink.nl

Meer over Heutink 
WWW.heutink.nl/info/over

Vacature

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).

Toe aan een nieuwe 
uitdaging?

Wij zoeken een nieuwe collega! Iemand die 
helemaal thuis is in het onderwijs maar zijn 
of haar commerciële talenten nog niet opti-
maal de ruimte heeft kunnen geven... Want 
in deze functie kan het en komen onderwijs 
en commercie samen! 

Wat ga je doen

In deze uitdagende rol heb je veel vrijheid 
en ben je nauw betrokken bij je klanten. 

 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 de regio Rotterdam en 
beschikt over hbo werk- en denkniveau 
en aantoonbare relevante werkervaring.

Wat bieden we je 

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

Wat vragen we van je 

Commercieel sterk
Je kunt goed luisteren en bent inlevend, 
waardoor je snel weet te fi lteren waar 
de behoefte ligt, vlot kunt schakelen en 
met een passend antwoord kunt komen. 
Daarbij ga je een gezonde onderhandeling 
niet uit de weg en ben je overtuigend. 

Klantgericht
De klant staat centraal. Jij ontzorgt graag 
en weet wat service inhoudt.

Resultaatgericht
Je weet altijd het beste resultaat voor 
de klant en voor Heutink te bereiken.

Oplossingsgericht
Je bent fl exibel, denkt in kansen en 
mogelijkheden, kunt makkelijk schakelen 
en grijpt in als resultaten tegenvallen.

Pro-actief
Je neemt initiatief, toont eigenaarschap, 
bent zelfstandig en vindt dat iets doen 
beter is dan niets doen.

 Organisatorisch sterk
Je bent goed in plannen, regelen, 
communiceren en werkt effectief.

Betrokken
Je bent energiek, enthousiast, positief 
aanwezig, volhardend en je hebt de moed 
om lastige situaties aan te pakken.

 Idealistisch
Je wilt graag meewerken aan kwaliteit 
in het onderwijs en iets betekenen voor 
de toekomst.
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