VACATURE DOCENT MARKETING & SALES
Binnen Business School Notenboom, een particuliere onderwijsinstelling, zijn we actief op de terreinen, mbo, associate degree en
bachelor met locaties in Eindhoven, Maastricht en Hilversum.
We bieden onderwijs aan op het gebied van Business, Hotel en Events management, waarbij het ondernemerschap en de
ondernemende kwaliteiten van de studenten zo optimaal mogelijk worden ontwikkeld. In dit proces heeft de persoonlijke aandacht
voor de student en de kwaliteit van het onderwijs prioriteit.
Business School Notenboom acteert op het hoogste niveau. Er werken ongeveer 100 medewerkers binnen de organisatie. De
centrale aansturing vindt plaats vanuit Eindhoven.

Wij zoeken voor onze vestiging Eindhoven een bevlogen

Docent Marketing & Sales
De functie omvat circa 8 uur per week. Het salaris voor deze functie is marktconform. Een ZZP-werkverband geniet de voorkeur.

Je herkent jezelf in onderstaand profiel:
Je bent in staat om praktijkervaring in de les mee te nemen en ondersteunt daarmee de theorie. Je bent een gepassioneerd docent
en kunt goed omgaan met de studenten. Je bent je bewust van het belang van het vak en kunt dit overbrengen op de studenten. Je
voldoet aan onze kernwaarden: Persoonlijk, Ondernemend, Ambitieus en Inspirerend.

Functie-eisen:










Verantwoordelijk voor onder andere:

beschikt over aantoonbare en relevante kennis op
gebied van Marketing,
ervaring in het doceren, bij voorkeur op
mbo-niveau
ervaring als examinator
ervaring met toetscorrectie
(ruime) praktijkervaring
communicatief vaardig
innovatief
proactief
affiniteit met een commerciële onderwijsomgeving









het op professionele en inspirerende wijze en
conform de lesplanners en het lesrooster
verzorgen van de lessen
bijhouden van studievoortgang studenten en
terugkoppeling hiervan aan mentor / coach en
vestigingsdirecteur
optreden als examinator bij mondelinge
examens
correctie van (deel)toetsen en projecten volgens
beoordelingsmodel
deelname aan door Business School Notenboom
georganiseerde scholingsactiviteiten
aanwezig bij gastcolleges en bedrijfsbezoeken in
het kader van het vak
deelname aan georganiseerd vakoverleg
(ca. 3 maal per jaar)

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mw. drs. Suijkerbuijk, 040 – 252 80 40.
Stuur uw sollicitatie voorzien van CV liefst inclusief portfolio naar:
Business School Notenboom: b.lenaers@notenboom.nl
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