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Financiële tegemoetkoming 
studenten
Alle studenten die zich komend 
collegejaar opnieuw moeten 
inschrijven en tussen september 
2020 en eind januari 2021 afstu-
deren aan het mbo, hbo of hun 
masterdiploma aan de universi-
teit halen, krijgen een fi nanciële 
tegemoetkoming. Alle studenten 
waarvan in de maanden juli, au-
gustus en september hun recht 
op basisbeurs of aanvullende 
beurs afl oopt, krijgen eveneens 
een fi nanciële tegemoetkoming.

Studievertraging 
In het mbo, hbo en wo wordt 
zoveel mogelijk onderwijs op 
afstand gegeven als gevolg 
van de maatregelen rondom 
de coronacrisis. Hiermee wordt 
alles op alles gezet om studie-

Kabinet trekt 500 miljoen euro 
uit voor studenten en scholen 
in coronacrisis
Het kabinet investeert bijna 500 miljoen euro extra in het 
onderwijs. Er gaat 200 miljoen euro naar studenten om de 
gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast 
investeert het kabinet 244 miljoen euro in het basis-, 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om achter-
standen in het onderwijs opgelopen door de coronacrisis 
in te halen. Dit meldt Rijksoverheid.

vertraging te voorkomen. Toch 
blijft vertraging bij studies met 
stages, coschappen en practica 
onvermijdelijk. Voor studenten 
in hun laatste jaar is het ook niet 
mogelijk om hun achterstand 
weer in te lopen in de latere 
jaren van hun opleiding. Daarom 
krijgen alle studenten die zich 
komend jaar opnieuw moeten 
inschrijven en afstuderen tussen 
september 2020 en eind januari 
2021 een bedrag dat neerkomt 
op ongeveer drie maanden les-, 
cursus- en collegegeld. Dat 
betekent voor bbl-student in het 
mbo 150 euro, voor een bol-
student in het mbo 300 euro en 
voor een student in het hoger 
onderwijs 535 euro.

Aanvullende beurs 
Ook heeft het kabinet specifi ek 

aandacht voor studenten waar-
van het recht op basisbeurs (in 
mbo-bol) en aanvullende beurs 
afl oopt. Daarom krijgen die stu-
denten waarvan het recht op hun 
beurs in juli, augustus en septem-
ber afl oopt eenmalig fi nanciële 
steun. Voor mbo(bol) studenten 
met een basisbeurs betekent dit 
€800, ontvangen zij ook een aan-
vullende beurs krijgen ze 2000 
euro. Voor studenten in het hoger 
onderwijs met een aanvullende 
beurs is de eenmalige ondersteu-
ning 1500 euro. 

Onderwijsachterstanden
Scholen in het basis-, voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs 
krijgen fi nanciële hulp bij het 
bieden van hulp en maatwerk 
voor leerlingen en studenten die 
door de maatregelen rondom de 
coronacrisis extra ondersteu-
ning nodig hebben. Het kabinet 
maakt hiervoor 244 miljoen euro 
vrij. Hiermee kunnen aanbieders 
van voorschoolse educatie en 
scholen in de periode van de zo-
mervakantie 2020 tot en met de 
zomervakantie 2021 leerlingen 
en studenten ondersteunen om 

zo onverhoopte achterstanden in 
te lopen door extra programma’s 
aan te bieden naast de reguliere 
onderwijstijd. Scholen kunnen 
ervoor kiezen om dit uit te beste-
den zoals ook bij zomerscholen 
niet ongebruikelijk is.

Leerwerkbanen
Het is voor mbo-studenten van 
groot belang dat er tijdens maar 
ook na afl oop van de corona-
crisis voldoende stages en leer-
werkbanen zijn. Daarom krijgen 
bedrijven die leerwerkbanen 
aanbieden nu een voorschot op 
hun subsidie. Daarnaast wordt 
de subsidie voor leerwerkbedrij-
ven in conjunctuur- en contact-
gevoelige sectoren verhoogd. Zo 
blijft het voor deze bedrijven ook 
aantrekkelijk om leerwerkbanen 

te blijven aanbieden. En er wordt 
extra geïnvesteerd om zoveel 
mogelijk bedrijven te overtuigen 
stages en leerwerkbanen aan te 
blijven of gaan bieden voor het 
beroepsgerichte onderwijs. Het 
kabinet trekt hier €30 miljoen 
voor uit.

Nieuwkomers
Voor nieuwkomers in het onder-
wijs is deze tijd extra uitdagend. 
Omdat zij vaak de Nederlandse 
taal nog niet goed spreken, is 
het afstandsonderwijs minder ef-
fectief gebleken dan voor leerlin-
gen die de taal wel machtig zijn. 
Om deze achterstanden aan te 
pakken stelt het kabinet hiervoor 
€21 miljoen beschikbaar. 

Door: Nationale Onderwijsgids

Het kabinet laat weten met onderwijsinstel-
lingen te hebben afgesproken dat studenten 
en scholieren zo min mogelijk gebruik gaan 
maken van het openbaar vervoer, en sowieso 
niet reizen in de spits. Dat stelt staatssecretaris 
Van Veldhoven van Infrastructuur en Water-
staat in een Kamerbrief. Dit meldt de NOS.
Andere reigers wordt ook geadviseerd om 
zoveel mogelijk de spits te vermijden. Het 
doel daarvan is dat er in het openbaar vervoer 
voldoende plaats blijft voor mensen met een 
vitaal beroep. 

Vanaf 1 juni gelden de nieuwe regels in het 
openbaar vervoer. Ov-bedrijven mogen dan 40 
procent van het aantal reizigers dat zij in een 
normale situatie vervoeren, meenemen. Het 
kabinet roept daarom ook op om alleen met 
het openbaar vervoer te reizen wanneer dit 
noodzakelijk is. Verder is het verplicht om 

een mondkapje te dragen, omdat het volgens 
het kabinet niet altijd haalbaar is de 1.5 meter 
afstand te bewaren.

Door: Nationale Onderwijsgids

Scholieren en studenten mogen geen 
gebruikmaken van ov tijdens spits



HBO magazine editie 283 | 2020 PAG02 

Wat we vragen
•  HBO werk- en denkniveau met 5 – 8 

relevante ervaring
•  Productieproces gebeurd volledig 

automatisch in-line, alleen procesin-
formatie is beschikbaar

•  Aanpassingen worden digitaal 
gemaakt

•  Beheer, onderhoud en (door)ontwik-
keling van een besturingssysteem 
van het EVAP productieproces met 
weinig tot geen tussenstappen waar 
er bijgestuurd kan worden.

•  Focus op optimaliseren van processen

Wat we bieden
•  Jouw salaris is gebaseerd op de 

zwaarte van je baan en je ervaring.
•  FrieslandCampina biedt niet alleen 

een competitief salaris, maar ook 
trainingen en programma’s. We vin-
den het belangrijk dat onze mensen 
zich constant blijven ontwikkelen.

•  Wij zijn ervan overtuigd dat dit je 
gaat helpen om meer impact in 
je baan en in onze organisatie te 
maken.

Wat wij vragen
Beheer industriële besturingssyste-
men
•  Beheren en onderhouden van soft- 

en hardware voor de toegewezen 
productieomgeving in lijn met 
beschreven voorschriften om de 
performance en betrouwbaarheid 
van de industriële besturingssyste-
men en -processen te waarborgen.

•  Doorontwikkelen van het bestu-
ringssysteem door het signaleren, 
identifi ceren en uitwerken van ver-
beteringen en deze na goedkeuring 
door te voeren.

Storingen
•  Monitoren van de performance van 

de besturingssystemen, signaleren 
en analyseren van afwijkingen en 
storingen in samenwerking met de 
operator en de procestechnoloog.

•  Zelfstandig doorvoeren van wijzigin-
gen bij kleine storingen of escaleren 
en begeleiden van externe software 
specialisten in lijn met (kwaliteits-)
voorschriften teneinde dat storing 
tijdig en grondig verholpen is.

Modifi caties
•  Voorbereiden van modifi caties, op-

stellen van user requirements, even-
tueel ondersteunen van projectteam 
en externe software specialisten, 
begeleiden van de fabrieks- en site-
acceptatietest, in lijn met de pro-
cedures en kwaliteitsvoorschriften 
(o.a. NEN3140 / EN 50110) teneinde 
dat de modifi caties ingebed zijn in 
de besturingssystemen- en proces-
sen met minimale impact op het 
productieproces. 

Procesverbetering
•  Vastleggen, analyseren en inzichte-

lijk maken van (software) storingen 
en vervolgens doen van voorstel-
len voor aanpassingen ten einde 
software down time en incidenten 
te verminderen.

•  Adviseren en bieden van onder-
steuning in WCOM teams in lijn 
met de WCOM/CI werkwijzen en 
methodes zodat de eigen expertise 
is vertegenwoordigd in projectteam 
en bijdraagt aan een goed resultaat 
van het project.

Veiligheid

•  Continu op de hoogte zijn van gel-
dende veiligheids- en hygiëne-voor-
schriften en zo nodig aanspreken 
van anderen op de naleving ervan, 
signaleren van en zo nodig ingrijpen 
bij onveilige situaties teneinde (het 
risico op) onveilige situaties tot een 
minimum te beperken.

Contact
Koen Dijk
koen.vandijk@frieslandcampina.com 

Senior 
Engineer
Specialisatie Modern Workspace

Zit jij met je hoofd in de wolken, of werk jij liever in de cloud? Ben 
jij een Citrix-fan of Ivanti (RES)-fanaat of weet jij alles van VMware 
Workspace One? En wil jij je op Enterprise niveau verder ontwikkelen 
tot expert binnen deze producten? Het operations team van CAM is op 
zoek naar een nieuwe collega die graag in de cloud werkt en kennis 
heeft van front-end technologieën.

Wat ga je doen bij CAM?
Samen met je collega’s werk je 
in vaste teams aan de implemen-
tatie van ons platform bij onze 
klanten. Zodra het platform een-
maal in gebruik is genomen, zorg 
je er samen voor dat het platform 
bij de klant optimaal blijft pres-
teren. 

Het team waarin je komt te 
werken houdt zich bezig met het 
ontsluiten van applicaties. Het 
werkterrein van dit team omvat 
onder andere: 
 •  Desktop Virtualisatie

(Citrix XenDesktop)
 •  Desktop Management (Citrix 

Provisioning Services en RES/
Ivanti Automation Manager) 

 •  Workspace Management (Ivanti 
(RES) Workspace Manager)

 •  Datacenter Ontsluiting (Citrix 
NetScaler en Citrix XenMobile) 

In overleg kiezen we de exper-
tisegebieden waarin jij actief 
zult zijn. Deze producten imple-
menteer je bij klanten en je bent 
betrokken bij het oplossen van 
performance-issues binnen deze 
producten. Ook denk je mee over 
de verdere ontwikkeling en opti-
malisatie van ons platform. 

Dit alles doe je voor meerdere 
klanten tegelijkertijd, zowel op 
locatie bij de klant als vanuit het 
kantoor van CAM in Nieuwegein. 
Vrijdag is onze vaste CAMHOME 
dag waarbij alle collega’s naar 
CAM komen.

Wie zoeken wij?
 •  Je hebt minimaal drie jaar re-

levante werkervaring en daar-
mee aantoonbare kennis van 
minimaal twee van de volgende 
producten: 

• Citrix XenDesktop
 • Citrix Provisioning Services
 • Citrix NetScaler
 • VMware Workspace One
 • VMware Horizon
 • Ivanti (RES) Automation Manager
 • Ivanti (RES) Workspace Manager
 •  Relevante certifi ceringen in 

bovengenoemde producten zijn 
zeer gewenst. 

 •  Je bent gedreven om je ver-
der te ontwikkelen, hebt een 
dienstverlenende instelling en 
bent communicatief vaardig.

 •  Je werkt gestructureerd en 
planmatig.

 •  Projectmatig werken 
gaat je goed af. 

 •  Als je ervaring hebt met IT in de 
zorgsector (ziekenhuizen en 
zorginstellingen) is dat een 
absolute pre. 

 • In het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij jou?
Een klantgerichte functie met 
veel ruimte voor verbreding én 
verdieping van je technische ken-
nis.  Er is veel aandacht voor per-
soonlijke ontwikkeling. Daarnaast 
krijg je een prettige en informele 
werkomgeving: bij ons geen per-
soneelsnummers, stropdassen 
en ingewikkelde hiërarchie, maar 
onderling respect, humor en de 
sfeer van een familiebedrijf. 
Daarbij komt een passend sala-
ris, variabele beloning en nette 
secundaire arbeidsvoorwaarden 
waaronder een leaseauto, laptop 
en telefoon.

Wil jij verder ontwikkelen op 
eredivisie-niveau? Dan ontvan-
gen wij graag je cv en motivatie. 
Dan ontvangen wij graag je cv 
en motivatie. Je kunt deze sturen 
naar HR via HRM@cam.nl.

Besturingstechnoloog
Korte omschrijving

Word jij enthousiast van veiligheid, procesverbeteringen en het beheren en 
modifi ceren van besturingssystemen? Bij FrieslandCampina in Leeuwarden, 

zoeken wij een gedreven Besturingstechnoloog.

Wist jij dat er dagelijks 3 miljoen liter melk door gemiddeld 90 RMO’s 
(Rijdende Melkontvangst) wordt afgeleverd op onze locatie in Leeuwarden? 

FrieslandCampina Leeuwarden is verantwoordelijk voor het bereiden, verpakken 
en distribueren van EVAP (gecondenseerde melk), EVAP gerelateerde producten, 

Sweetened condensed en Poeder over de hele wereld.

VROUWENOVERSCHOT IN VEEL STUDENTENSTEDEN
In veel gemeenten met een universiteit of hoge-
school wonen meer jonge vrouwen (20 tot 25 jaar) 
dan jonge mannen. Zo gaat het in Utrecht om 73 
mannen op elke honderd vrouwen en in Leiden om 
74 op de honderd. Ook in Amstelveen en Weesp, 
waar veel Amsterdamse studenten wonen, zijn 
relatief veel jonge vrouwen. Dit blijkt uit een nieuwe 
analyse van het CBS.
In Delft is het net andersom. Daar telde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek 170 mannen op elke honderd 
jonge vrouwen. De situatie in Delft heeft volgens het 

CBS waarschijnlijk te maken met de Technische Univer-
siteit in die stad. Vrouwen kiezen minder voor technie-
kopleidingen dan mannen. Ook in andere gemeenten 
met een technische universiteit zijn jonge vrouwen in 
de minderheid: in Eindhoven zijn 126 mannen op 100 
vrouwen, in Enschede 124 en in Hengelo 113.
Het vrouwenoverschot in veel studentensteden hangt 
samen met de leeftijd waarop vrouwen het ouderlijk huis 
uitgaan. Begin dit jaar woonde 55 procent van de Neder-
landse jonge vrouwen nog thuis tegen 69 procent van de 
jonge mannen.                                               Door: ANP
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NEINVER is een van de toonaangevende ontwikke-
laars, investeerders en exploitanten van industrieel, 
commercieel en retail onroerend goed in Europa. 
Sinds de oprichting van het bedrijf in 1969 richt 
het bedrijf zich op de ontwikkeling, leasing en het 
beheer van verschillend onroerend goed. Alleen al 
in de afgelopen 18 jaar heeft NEINVER meer dan 
2.000.000 vierkante meter commerciële ruimte ont-
wikkeld. De afgelopen 20 jaar heeft NEINVER zich 
gespecialiseerd in de ontwikkeling van outletcen-
tra. Momenteel beheert het bedrijf 19 outletcentra 
met een bruto verhuurbare oppervlakte van 319.300 
vierkante meter onder de merknamen “The Style 
Outlets” en “FACTORY”. Amsterdam The Style Outlets wordt ontwikkeld in 
een joint venture met Nuveen Real Estate. We zijn op zoek naar een:

Functieomschrijving

Pak jij de kans om je binnen ons 
nieuwe outlet center verder te ontwik-
kelen tot allround online marketing 
professional?

Komend najaar opent net buiten 
Amsterdam, in Halfweg, Amsterdam 
The Style Outlets! Op het terrein van 
de voormalige suikerfabriek zullen 100 
winkels bezoekers verrassen met een 
exclusief aanbod aan top internationale 
en nationale merken. Help jij ons om 
onze toekomstige klanten nu alvast 
via onze online kanalen enthousiast te 
maken over ons outlet center?
Zit jij vol ideeën voor aansprekende en 
zichtbare content voor onze website, 
social media kanalen en nieuwsbrie-
ven? Reageer dan op onze vacature 
voor een

Marketing Specialist Amsterdam 
The Style Outlets
Halfweg, 40 uur per week

In samenwerking met de marketing 
manager zorg je ervoor dat onze merk-
strategie lokaal wordt doorgevoerd. 
Samen bepalen jullie de doelstellingen 
voor de verschillende online kanalen en 
stel je redactionele richtlijnen vast voor 
alle online content. Jij zorgt er voor dat 
alle content op deze kanalen kloppend, 
up-to-date en passend bij ons merk 
is. Bovendien zet je ook partnerships 
op met de merken die in ons center 
aanwezig zijn. Samen met hen en ons 
bureau ontwikkel je unieke content en 
zorg je voor de bijbehorende productie 
van marketingmaterialen. Concreet:

•  Ben je verantwoordelijk voor het cre-
eren van alle content en de uitvoering 
van campagnes in de periode voor-
afgaand, tijdens en na de opening 
van Amsterdam The Style Outlets 
via social media, onze website en 
nieuwsbrieven;

•  Meet je de resultaten van onze online 
campagnes en beoordeel je deze op 
hun eff ectiviteit. De inzichten hieruit 
gebruik je voor de optimalisatie van 
volgende campagnes;

•  Monitor je onze zichtbaarheid c.q. 
vermeldingen op social media, Google 
My Business, Tripadvisor enz. en kom 
je met voorstellen om deze verder te 
verbeteren;

•  Houd je onze website bij, waarbij je 
er ook voor zorgt dat de merken op 
de juiste manier geprofi leerd worden 
inclusief beeldmateriaal, speciale 
acties, nieuwtjes, enzovoorts;

•  Houd je het CRM van het center bij 
met als doel de klantendatabase op te 
bouwen en te laten groeien. Je onder-
steunt bij het inzetten van lead gene-
ration campagnes, meet de resultaten 
en geeft adviezen voor verbetering.

Functie-eisen

Geef je online creativiteit de ruimte!
Om succesvol te zijn in deze functie 
is het belangrijk dat je creatief bent 
en steeds nieuwe kansen ziet om ons 
outlet center op een positieve manier 
online onder de aandacht te brengen. 
Je neemt initiatief en weet mensen 
enthousiast te maken voor je ideeën. 
Omdat onze klanten niet alleen door de 
week komen, vinden we het belangrijk 
dat je ook af en toe in het weekend 
werkt, zo houd je feeling met onze 
doelgroepen. Daarnaast zijn onze con-
crete functie-eisen als volgt:

•  Een hbo of wo-opleiding in marketing, 
communicatie of een aanverwante 
richting, aangevuld met een paar jaar 
ervaring in een vergelijkbare functie;

•  Je hebt ervaring met social media ma-
nagement tools, werken met CRM- en 
CMS-systemen en je kunt overweg 
met photoshop of een ander pro-
gramma om beelden te bewerken;

•  Goede analytische vaardigheden: 
resultaat van campagnes meten en 
optimaliseren;

•  Goede sociale- en communicatieve 
vaardigheden;

•  Uitstekende kennis van de Nederland-
se en Engelse taal, zowel gesproken 
als geschreven.

Mooie functie met veel kansen om 
jezelf te ontwikkelen

Omdat dit een nieuwe rol is binnen ons 
compacte team, krijg je veel vrijheid 
om je stempel te drukken op de online 
en content marketing van Amsterdam 
The Style Outlets. We geven je veel 
ruimte om je ideeën toe te passen en 
je zo verder te ontwikkelen tot allround 
online marketing professional. Verder 
kun je rekenen op:

•  Een concurrerend salaris met een 
prestatiebonus;

•  25 vakantiedagen;
•  Deelname in onze pensioenregeling;
•  En natuurlijk krijg je straks als de 

winkels geopend zijn ook personeels-
korting op de toch al aantrekkelijke 
prijzen!

Sollicitatieprocedure

Kan je niet wachten om met je 
ideeën aan de slag te gaan?

Stuur ons dan zo snel mogelijk je cv 
met motivatie (liefst allebei in het En-
gels)! Je kunt reageren door een e-mail 
te sturen naar jobs.nl@neinver.com. Als 
je nog vragen hebt over de vacature, 
neem dan contact op met Veronika Diel 
via jobs.nl@neinver.com, bellen kan 
natuurlijk ook: +49 69 661 23590. 
We horen graag van je.

CONTENT MARKETING SPECIALIST (M/F/D)

Maintenance Engineer
Korte omschrijving

Heb jij techniek in je genen en denk je in oplossingen? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! In deze uitdagende rol, op de locatie Workum Ingrediënts, ben je verantwoor-

delijk voor het analyseren, opstellen, actualiseren en beheren van onderhouds-
plannen om de productiedoelstellingen te realiseren. 

Daarnaast houdt je je bezig met het continue verbeteren van onderhoud en instal-
laties en daarmee het bijdragen aan de optimale balans tussen asset prestatie, 
risico’s en kosten. Als Maintenance Engineer ben je verantwoordelijk voor het 

mede-ontwikkelen en uitrollen van het onderhoudsbeleid voor de locatie Workum 
Ingrediënts, waarbij je je richt op het vergroten van de technische beschikbaarheid 

en het reduceren van de onderhoudskosten.

Wat we vragen

•  Een afgeronde HBO opleiding 
richting Werktuigbouwkunde, 
Elektrotechniek, Technische Be-
drijfskunde of AOT Techniek.

•  Minimaal 4 jaar relevante werker-
varing in een vergelijkbare functie 
binnen de food- en/of procesin-
dustrie of automotive.

•  Kennis en ervaring op gebied van 
analyseren van data en statistiek.

•   Aantoonbare ervaring met trou-
bleshooting/ gericht (continu)
verbeteren in een
 productieomgeving.

•  Kennis en ervaring met Mainte-
nance management systemen en 
methodieken, zoals: Ultimo, SAP, 
RCM, TPM etc.

•  Je bent leergierig, legt makkelijk 
contacten met externe partijen, 
bent in staat om grotere projecten 
te leiden en kunt zelfstandig wer-
ken onder algehele supervisie.

•  Uitstekende communicatieve vaar-
digheden in zowel Nederlands als 
Engels op alle niveaus

•  Je bent een teamplayer, proactief, 
analytisch, gestructureerd, ener-
giek en nauwkeurig. 

Wat we bieden
•  Jouw salaris is gebaseerd op de 

zwaarte van je baan en je ervaring.
•  FrieslandCampina biedt niet alleen 

een competitief salaris, maar ook 
trainingen en programma’s. We 
vinden het belangrijk dat onze 
mensen zich constant blijven 
ontwikkelen.

•  Wij zijn ervan overtuigd dat dit je 
gaat helpen om meer impact in 
je baan en in onze organisatie te 
maken.

Wat wij vragen
•  Je stelt KPI’s op en bewaakt deze 

om realisatie van gestelde onder-
houdsdoelstellingen te meten.

•  Je stelt onderhoudsplannen op, dit 
doe je samen met werkgroepen, 
op basis van wet- en regelgeving, 
FMECAs, leveranciers informatie 
en kennis op de werkvloer.

•  Je verbetert de onderhoudsplan-
nen technisch inhoudelijk, met 
input van de uitvoerenden.

•  Je stelt een (asset)risicomatrix op 

samen met productie en actuali-
seert deze regelmatig.

•  Je faciliteert bij het analyseren van 
repeterende technische storingen 
en breakdowns, met als doel om 
de grondoorzaken te achterhalen.

•  Je initieert, faciliteert en adviseert 
verbeterteams om de installatie-
prestaties en betrouwbaarheid van 
de assets te verhogen.

Belangrijk in de rol van Maintenance 
Engineer is samen met het TD team 
de verandering van reactief naar 
proactief onderhoud verder voort te 
zetten. Hierbij neem je de organi-
satie mee in het continu verbeteren 
en werk je toe naar een proac-
tieve manier van werken. Je werkt 
nauw samen met de afdelingen: 
Veiligheid, Productie, Technologie, 
Projecten en QA. Je bent mede 
verantwoordelijk voor het verbete-
ren en handhaven van de veiligheid 
en het voedselveilig werken. In 
deze rol kun je het interne netwerk 
optimaal benutten op het gebied 
van maintenance best practices. Als 
Maintenance Engineer rapporteer je 
aan de Manager Maintenance.

Team Details

De locatie Workum is onderdeel van 
de businessgroup Ingredients. De 
businessgroep Ingredients is een 
wereldleider op het gebied van in-
grediënten en oplossingen op basis 
van zuivel en planten. Onze ingre-
diënten zijn voor de sectoren Baby 
& Medical, Performance & Lifestyle, 
Food & Beverage, Pharmaceutical 
en Animal Nutrition. De hoogst 
mogelijke kwaliteit en veiligheid van 
onze producten is de topprioriteit! 
Workum is een productieloca-
tie(24/7) van o.a. babyvoeding. We 
maken met ongeveer 50 collega’s 
verschillende poederproducten in 
de fabriek die beschikt over een in-
damper, drogers en fi ltratietechnie-
ken waarbij voldaan moet worden 
aan de strengste hygiëne-eisen 
(Dry-Blend).

Contact
Emma Leever
emma.leever@frieslandcampina.
com
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Royal Pride Holland B.V. is een van de meest toonaangevende glastuinbouw-
bedrijven ter wereld. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de teelt en het 
verpakken van diverse tomatensoorten en komkommers. Het bedrijf investeert 
maximaal in energiebesparende maatregelen en arbeids- en milieuvriendelijke 
productiemethodes. Door groei en verdere professionalisering van onze organi-
satie zijn wij op zoek naar enthousiaste en communicatief vaardige:

BUSINESS INTELLIGENCE CONTROLLER
(32-40 uur) m/v

In de rol van Business Intelligence 
Controller werk je nauw samen met 
de diverse afdelingen van ons bedrijf. 
Je bent zowel analytisch als concep-
tueel sterk. Je begrijpt de business en 
haar processen, maakt heldere ana-
lyses en rapportages en vertaalt deze 
vervolgens naar concrete actiepunten. 
De Business Intelligence Controller 
rapporteert aan de Financieel Direc-
teur (Directie).

Wat ga je doen als Business Intel-
ligence Controller?

Als Business Intelligence Controller 
ligt je focus op het leveren van rap-
portages en analyses aan de diverse 
afdelingen. Met behulp van Business 
Intelligence zorg je voor sturing van 
de bedrijfsactiviteiten en het beha-
len van doelstellingen. Als Business 
Intelligence Controller speel je een 
belangrijke rol bij het ontwerpen en 
implementeren van een nieuw BI plat-
form voor management rapportages 
en analyses. Je krijgt veel vrijheid om 
je in brede zin bezig te houden met BI 
zoals het uitwerken van data defi nities 
en KPI’s, en het ondersteunen van de 
performance management cyclus met 
nieuwe inzichten.

Wat zijn jouw belangrijkste 
werkzaamheden?

 •  Je voert data analyses uit en ont-
werp je dashboards en (maande-
lijkse) rapportages;

 •  Als BI specialist werk je met ver-
schillende afdelingen samen om 
rapportage en analyse behoeften 
vast te stellen;

 •  Je hebt daarbij een signalerende 
rol: je geeft management en mede-
werkers gevraagd en ongevraagd 
advies op basis van trends & resul-
taten die in de data zichtbaar zijn;

 •  Je bent verantwoordelijk voor con-
tinue optimalisatie van de manage-
ment informatie en het vergroten 
van de hiervoor beschikbare data;

 •  Je draagt inhoudelijk bij aan het 
opstellen van de management in-
formatie en periodieke management 
rapportages;

 •  De rol van Business Intelligence 
Controller is een nieuwe functie 
die je mede zelf kunt vormgeven 
en waarin veel ruimte is voor eigen 
initiatief.

Wat wordt jou geboden?

Je gaat werken in een nuchtere en 
informele werkomgeving. De interes-
sante arbeidsvoorwaarden bestaan uit 
een concurrerend salaris, 26 vakan-
tiedagen en een goede pensioenvoor-
ziening. Uiteraard krijg je een telefoon 
en is het mogelijk binnen jouw rol zeer 
zelfstandig te acteren. En tot slot; een 
dienstverband bij een succesvolle en 
betrouwbare werkgever.

Wat wordt van jou verwacht?

Je hebt enkele jaren ervaring als Busi-
ness (Intelligence) Controller en wordt 
enthousiast van de mogelijkheid om 
een nieuw BI-systeem te selecteren, 
op te bouwen, te implementeren en 
door te ontwikkelen. Je bent con-
ceptueel sterk en gedijt goed in de 
dynamiek horend bij een organisatie 
in ontwikkeling.

Wat breng je verder mee?

 •  Een afgeronde universitaire of HBO 
opleiding (bij voorkeur Bedrijfseco-
nomie of Bedrijfsinformatietechno-
logie);

 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring;
 •  Ervaring met ERP en BI-tooling (bij 

voorkeur Power BI);
 •  Ervaring met het opstellen van 

managementrapportages en of 
bouwen van dash-boards;

Verder:
 •  Ben je analytisch sterk, oplossings-

gericht en proactief ingesteld;
 •  Ben je een teamspeler met een ‘can 

do’ mentaliteit;
 •  Ben je communicatief vaardig en in 

staat om complexe materie op een 
heldere en inzichtelijke wijze over te 
brengen;

 •  Werk je gestructureerd en 
nauwkeurig;

 •  Beheers je de Nederlandse en 
Engelse taal in woord en geschrift;

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Rick Rinkel via 0227-
577400 of onze website www.royal-
pride.nl raadplegen. 

Herken je jezelf in het functieprofi el en 
wil je graag ons team komen 
versterken, zend dan een brief met 
jouw motivatie en c.v. aan: 
HRM@royalpride.nl 

Acquisitie door bureaus wordt niet op prijs gesteld.

Synthon is een internationaal farmaceu-
tisch bedrijf en een leider op het gebied 
van generieke geneesmiddelen voor 
mensen.
Synthon is opgericht in 1991 en werkt 
aan de ontwikkeling van therapieën die 
tegemoetkomen aan de behoeften van 
mensen over de hele wereld en helpen 

hun gezondheid en welzijn te verbeteren. We maken belangrijke behandelingen goed-
koper en meer toegankelijk door generieke geneesmiddelen van een hoge kwaliteit te 
ontwikkelen. Onze producten zijn goedgekeurd door regelgevende instanties in meer 
dan 90 landen en worden verkocht via strategische partnerschappen en – in specifi eke 
gebieden - via directe verkoop. Het hoofdkantoor van Synthon is gevestigd in Nijme-
gen en het bedrijf heeft fi lialen in acht andere landen. Synthon heeft meer dan 1.500 
medewerkers in dienst, van wie er ongeveer 200 in Nijmegen werken. De wereldwijde 
omzet in 2018 bedroeg circa EUR 268 miljoen.

We zijn geïnteresseerd in resultaatgerichte mensen met een scherp verstand en een 
ondernemende geest, die kunnen bijdragen aan onze ambitie om oplossingen te bie-
den voor huidige en toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg. We zijn op zoek 
naar een:

Allround fi nancieel medewerker
Functieomschrijving
Proactieve fi nanciële generalist met een 
hands-on mentaliteit

Functieprofi el
Voor de afdeling Finance & Accounting 
(F&A) Nederland zijn we op zoek naar 
een allround fi nancieel medewerker. Vind 
jij het een uitdaging om de verbindende 
factor te zijn tussen diverse processen en 
fi nanciële cijfers? Dan is deze functie iets 
voor jou.

Je verleent gevraagd en ongevraagd on-
dersteuning aan de business controllers 
en het hoofd Finance & Accounting bij 
diverse fi nanciële onderwerpen. Je bent 
een kritische sparringpartner en mede-
verantwoordelijk voor een betrouwbare 
fi nanciële administratie. Je voert mede 
het fi nanciële beleid uit en levert een 
actieve bijdrage aan het ‘in control’ zijn 
van de organisatie. 

We bieden jou een plek als allround 
fi nancieel medewerker met een actieve 
rol in het uitvoeren, bewaken en verbete-
ren van de fi nanciële administratie en het 
proactief oppakken van verbeterprojec-
ten. Je beoordeelt grootboekrekeningen 
en balansposities, draagt mede zorg 
voor de crediteurenadministratie, bent 
verantwoordelijk voor de vaste-activa-
administratie, draagt zorg voor relevante 
fi nancieel-administratieve werkzaamhe-
den en ondersteunt bij het samenstellen 
en bespreken van managementrappor-
tages.

Je bent onderdeel van het F&A-team, 
dat verantwoordelijk is voor de fi nanci-
ele bedrijfsvoering van de Nederlandse 
vestiging van Synthon in Nijmegen. Het 
team bestaat uit vijf professionals en 
heeft samenwerking hoog in het vaandel 
staan. Je rapporteert aan het hoofd van 
de afdeling.

Jouw profi el

Uit je brief en cv blijkt dat je beschikt over:

•  Een afgeronde hbo-opleiding of mbo-
4-opleiding met enkele jaren relevante 
werkervaring in de richting Accounting, 
Economie of Financieel-Administratief;

•  Ervaring met ERP-systemen, kennis van 
SAP is een pre;

•  Uitgebreide kennis van en ervaring met 
het gebruik van MS Offi  ce Excel;

•  Een goede beheersing van de Engelse 
taal in woord en geschrift.

Uit gesprekken met jou wordt duidelijk 
dat je de volgende kwaliteiten in huis 
hebt:

Je bent goed in staat om zelfstandig te 
handelen en je vindt het leuk om in een 
gemotiveerd team te presteren. Je bent 
resultaatgericht en hebt een dienstver-
lenende instelling met een kritische blik. 
Vanzelfsprekend ben je accuraat en fl exi-
bel en kijk je verder dan alleen de cijfers. 
Je gaat routinematige taken niet uit de 
weg en wordt enthousiast van nieuwe 
uitdagingen. Je bent leergierig, hands-on 
en hebt een sterke drive om je verder te 
ontwikkelen.

Wat kun je van ons verwachten

We bieden je een allround fi nanciële 
functie, binnen een Great Workplace®-
omgeving. Je krijgt de ruimte voor per-
soonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling 
en komt te werken in een professionele 
doch familiare omgeving. Zoek je een 
aantrekkelijke, veelzijdige en permanente 
functie binnen een vooraanstaand, dy-
namisch en internationaal farmaceutisch 
bedrijf? Dan bieden wij je een mooie kans 
om deel uit te maken van een ambitieuze 
organisatie met impact op de maatschap-
pij.

Verdere informatie

Functieomvang: bij voorkeur fulltime 
(40 uur), 4 dagen per week (32 uur) is 
bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden: competitief salaris 
afhankelijk van kennis en ervaring, goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-
den.

Standplaats: Nijmegen.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jochem Boeren, head F&A, 
tel: 024 - 372 77 00. Heb je belangstelling 
voor deze uitdagende functie, solliciteer 
dan via de getoonde sollicitatielink.

Belangrijke data

Je sollicitatie inclusief motivatie 
ontvangen we graag binnen 10 dagen.

Contactgegevens

Jochem Boeren
Tel.: 0243727700
recruitment.nl@synthon.com
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Gemeente Westland is een 
uitdagende en eigentijdse 
werkgever, die continu in ontwik-
keling is. We zijn een actieve 
werkorganisatie met een prettige, 
informele werksfeer en volop 
ontwikkelingsmogelijkheden. We 

sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is 
onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast 
een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. Wij zijn op zoek naar een:

Senior Planeconoom 36 uur
Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit 
cluster houden zich bezig met het ontwikke-
len, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke 
ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand 
brengen én op peil houden van een kwalitatief 
hoogwaardige leefomgeving. Dit is inclusief 
beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en 
omgevingsmanagement. Deze veelzijdige 
werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams. 
De sturingsprincipes van het cluster zijn lijn-
management, procesmanagement, projectma-
nagement en  programmamanagement.

Team Gebiedsontwikkeling
Bij het team Gebiedsontwikkeling werken 
projectleiders, projectondersteuners, planeco-
nomen en aan- en verkopers. Het gaat hierbij 
om o.a.:
• Woningbouwprojecten;
•  Projecten om bedrijventerreinen te 

realiseren;
•  Projecten met een gemeentelijke 

grondexploitatie;
•  Grotere projecten van marktpartijen waarbij 

de gemeente faciliteert;
•  Projecten die met gemeentelijke middelen 

worden gefi nancierd. Dit zijn onder andere 
projecten op  infrastructureel gebied.

Functieomschrijving 
Je bent een fi nancieel strategisch adviseur 
van formaat en hebt ruime ervaring met 
veranderingsprocessen, onderhandelen en 
het behartigen van belangen van meerdere 
partijen. Hierin kun je met vriendelijke over-
tuigingskracht communiceren met project-
leiders, bestuurders en andere stakeholders 
zoals bijvoorbeeld de deelnemingen. Je bent 
het eerste aanspreekpunt voor het fi nanciële 
zaken rond gebiedsontwikkeling en coacht de 
junior planeconomen.

Functie-eisen  
•  HBO+ opleiding (WO werk- en denkniveau) 

met fi nancieel/economische specialisatie.
•  ruime ervaring als planeconoom voor 

gebiedsontwikkelingen van complexe aard 
met een hoog afbreukrisico binnen een 
publiek grondbedrijf.

•  Je hebt aantoonbare ervaring met coachen 
en coördineren van werkzaamheden.

•  Je bent volledig op de hoogte van de (nieu-

we) BBV regels en rapportage vereisten.
•  je bent nauwkeurig, pro-actief, leergierig, 

resultaatgericht en beschikt over creativi-
teit. 

•  Je bent een aanpakker die zowel monde-
ling al schriftelijk goed kan communiceren.

•  Je stelt je op als teamspeler, je hebt oog 
voor transparantie en integriteit.

Arbeidsvoorwaarden 
•  Een salaris van maximaal € 5.756,00 bruto 

per maand (bij 36 uur).
•  Flexibele werktijden die passen bij eigen-

tijds werken.
• Mogelijkheid tot thuiswerken.
• Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
•  Een pensioenregeling via het ABP en een 

uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoor-
waarden, zoals een reiskostenvergoeding 
en een werkgeversbijdrage in de kosten 
van de zorgverzekering.

•  Goede faciliteiten op het gebied van oplei-
ding (waaronder de Westlandse School).

•  Een individueel keuzebudget met o.a. de 
mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en 
aanschaf van een fi ets.

Het betreft een functie voor 36 uur per week 
voor de periode van 1 jaar. Bij goed functione-
ren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling 
voor onbepaalde tijd.
  
Contactinfo 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan 
het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag 
nemen dan u van de gemeente Westland 
gewend bent.

Wil je meer informatie, neem dan contact op 
met Stephan Weijers teammanager ruimte via 
telefoonnummer (0174) 67 2147. 

Interesse in deze functie, solliciteer dan via 
deze link.
https://www.gemeentewestland.nl/over-de-
organisatie/werken-bij-de-gemeente/vacatu-
res/vacature/vacaturenaam/senior-planeco-
noom-545.html

Een datum voor de eerste gesprekken wordt 
nader bepaald. De gesprekken zullen telefo-
nisch plaatsvinden via beeldbellen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij dit blad ook ontvangen? Surf naar www.hbomagazine.nl en meld je aan!

Surf naar www.hbomagazine.nl en vul 
hier uw volledige gegevens in of upload uw CV, 
dan wordt u dagelijks op de hoogte 
gehouden van de laatste vacatures, of
stuur deze HBO-magazine-coupon 
op naar: Per Media, K. van ‘t Veerstraat 29, 
1814 TM Alkmaar, E-mail: info@hbomagazine.nl

Naam: ............................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................

PC/Plaats:  .......................................... Geb. datum ......................................................

Opleiding:  .....................................................................................................................

Afstudeerrichting:  .........................................................................................................

Functieomschrijving
Breng jij graag risico’s in kaart bij 
complexe � nanciële processen?
Dan is de functie 

Specialist 
AO/IC

Hier draag je aan bij

Bij ons werk je in én aan de samenleving. 
Als Specialist AO/IC doe je dat door in-
vulling te geven aan de interne controle-
functie van Pantar. Je bent de specialist 
op het gebied van interne beheersing. 
Wat jou drijft? Controle en de drive om 
processen goed te laten verlopen. Als het 
control framework en het controleplan 
goed werken, heb jij je doel bereikt.

Dit ga je doen

Als Specialist AO/IC lever je een actieve 
bijdrage aan het verbeteren en ontwikke-
len van het control framework van Pan-
tar. Pantar streeft ernaar om in het control 
framework effectief en ef� ciënt gebruik te 
maken van haar systemen en de Speci-
alist AO/IC speelt hierin een proactieve 
rol. Je bent verantwoordelijk voor de uit-
voering van de interne controles van de 
diverse (� nanciële) processen en legt de 
resultaten vast in het Key Control Dash-
board. De onderzoeksresultaten en ad-
viezen rapporteer je periodiek aan de 
proceseigenaren/managers. Je bewaakt 
de opvolging van de adviezen en rap-
porteert periodiek bevindingen en advie-
zen op hoofdlijnen aan het management 
team. Bij alles wat je doet stel je de mens 
centraal, terwijl je het commerciële be-
lang niet uit het oog verliest.

Jouw pro� el

•  Afgeronde HBO opleiding, richting 
Accountancy, Bedrijfseconomie of een 
andere � nanciële richting.

•  Ruime ervaring in een soortgelijke func-
tie, bij voorkeur met Control Frame-
works gebaseerd op ICT-systemen.

•  Ervaring met Exact (Synergy, Globe) of 
Workforce is een pré.

•  Je bent analytisch en werkt gestructu-
reerd.

•  Je bezit goede verbindende vaardighe-
den en natuurlijke overtuigingskracht.

Hier ga je werken

Je bent werkzaam binnen de nieuwe af-
deling Financiën & Informatisering (F&I). 
Deze afdeling bestaat uit 30 medewer-
kers. Als afdeling zijn we sparringpart-
ner voor de directie, het management 
en de budgethouders. We adviseren en 
ondersteunen over de bedrijfsvoering, de 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid 
alsmede de verantwoording hierover. 
Adequate informatievoorziening en inter-
ne beheersing zijn belangrijke kerntaken 
van de afdeling.

Wat wij bieden

•  Arbeidsovereenkomst in eerste instantie 
voor periode van één jaar, met uitzicht 
op verlenging.

•  Marktconform salaris, met een maxi-
mum van € 4406,- op fulltime basis 
(conform PGA)

•  Flexibel in te zetten individueel keuze-
budget van 17,05% van het  jaarsa-
laris.

•  Een uitdagende, specialistische functie 
met veel ruimte voor eigen initiatief

•  Samenwerken in en vanuit een enthou-
siast en professioneel team

•  Ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Enthousiast?

Dan maken we graag kennis en vertellen 
we je meer hoe het is om bij Pantar te 
werken.

Heb je nog vragen? Dan kun je terecht 
bij Leon Otterbeek (Manager Financiën & 
Informatisering) via 06-53562226.

Solliciteren? mail naar: 
just.haverman@pantar.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken 
van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze va-
cature wordt niet op prijs gesteld.

wellicht iets voor jou. Bij Pantar krijg je namelijk waar voor je werk: je werkt bij ons 
voor méér dan alleen een beloning aan het einde van de maand. Jouw werk is van 
menselijke en maatschappelijke waarde. Als Specialist AO/IC zorg je dat onze 
bedrijfsprocessen zo zijn ingericht dat de organisatiedoelen ef� ciënt en effectief 
worden gerealiseerd.
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Wat ga je doen?
•  Je bent verantwoordelijk voor het opstellen 

van het jaar- en onderhoudsplan (incl. bud-
get en planning) voor wat betreft gebouw-
beheer en het onderhoud van tentoonstel-
lingen, en ziet toe op de naleving ervan.

•  Je laat een meerjarenonderhouds- en 
investeringsplan opstellen, en je vertaalt dit 
in jaarplannen.

•  Je ziet toe op de voorbereiding en uitvoe-
ring van technisch onderhoud van het 
gebouw, regulier onderhoud, alsmede de 
op- en afbouw en installatie van tentoon-
stellingen.

•  Je bereidt contracten met derden over 
bijvoorbeeld schoonmaak en ICT voor die 
nodig zijn voor het behalen van de doelen 
in het jaar- en onderhoudsplan.

•  Je ziet toe op het nakomen van afspraken 
over schoonmaak en facilitaire diensten ten 
behoeve van het aanzien en onderhoud van 
het gebouw.

•  Je ziet toe op de adequate inzet van ge-
bouwgerelateerde ICT-applicaties.

•  Je bent verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring en naleving van kwaliteits-, milieu- en 
veiligheidsnormen.

•  Je draagt zorg voor de beschikbaarheid van 
24/7 ondersteuning in geval van storingen 
of calamiteiten.

•  Door middel van een dutymanagement 
systeem controleer je de operationele 
gang van zaken in het museum voor een 
optimale bezoekerservaring.

•  Je zorgt voor een goede communicatie en 
samenwerking, zowel binnen de afdeling 
als tussen afdelingen onderling.

•  Je wint tijdig en adequaat extern advies in.
•  Je bent indien noodzakelijk aanspreekpunt 

voor externe partijen.

Wie zoeken wij?
•  HBO werk- en denkniveau en een relevante 

technische opleiding
•  Minimaal 7 jaar werkervaring binnen het 

vakgebied
•  Minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring

•  Projectmatig kunnen werken
•  Sterke communicatieve en organisatori-

sche vaardigheden

Salaris
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum 
CAO.

De functie is ingedeeld in schaal 9/10 en 
het salaris bedraagt maximaal € 4.053,- 
bruto per maand afhankelijk van opleiding 
en ervaring bij een 36-urige werkweek. 
Daarnaast bieden wij vakantietoeslag van 
8% en eindejaarsuitkering van 3.4%. De 
aanstelling is voor gemiddeld 32-36 uur per 
week en geschiedt in eerste instantie voor de 
duur van een jaar met uitzicht op een vaste 
aanstelling.

Meer weten?
Heb je inhoudelijke vragen over de functie, 
neem dan contact op met Pieter-Jan Hamers, 
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Financiën, 
via 071 – 7519951 of per e-mail via 
pieterjanhamers@rijksmuseumboerhaave.nl.

Voor vragen over de procedure kun je con-
tact opnemen met Marion van Hamersveld, 
Hoofd Algemene Zaken, 
via 071-7519952 of per e-mail via 
mvh@rijksmuseumboerhaave.nl.

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden? 
Stuur dan jouw motivatiebrief en cv 
binnen 10 dagen per mail naar 
personeelszaken@rijksmuseumboerhaave.nl 
t.a.v. Marion van Hamersveld o.v.v. ‘Hoofd 
Gebouw- en Tentoonstellingsbeheer’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.

Voor de volledige vacaturetekst zie: 
https://rijksmuseumboerhaave.nl/over-ons/
organisatie/vacatures/

Bij Rijksmuseum Boerhaave ontdek je de wereld van wetenschap. 
In het museum maakt de bezoeker kennis met de intrigerende 
wereld van wetenschap. We vertellen de persoonlijke verha-
len van wetenschappers achter de belangrijkste ontdekkingen 
en uitvindingen met behulp van onze unieke collectie, een vari-
atie aan audiovisuele projecties en uitnodigende spellen. Alles in 
een sfeervolle omgeving die de bezoeker uitnodigt te ontdekken 
wat de wetenschap heeft bereikt en hoe deze ontdekkingen van 
invloed zijn op onze wereld van nu.
In december 2017 heropende het museum na een ingrijpende 
renovatie met een totaal vernieuwde presentatie. Het vernieuwde 
museum is in 2019 bekroond met de prestigieuze European Mu-
seum of the Year Award.

Het museum is vernoemd naar Herman Boerhaave (1668-1738), in zijn tijd een van de be-
langrijkste wetenschappers van Europa. Het museum is gevestigd in een rijksmonument dat 
is gebouwd als een klooster in 1440. Later werd dit gebouw het eerste academisch ziekenhuis 
in Noord-Europa, waar Herman Boerhaave zijn studenten onderwees aan het ziekbed van pa-
tiënten. Er zijn twee depots op andere locaties in Leiden en in Alphen aan de Rijn. Daarnaast 
heeft het museum ambitieuze toekomstplannen waar een fysieke uitbreiding onderdeel vanuit 
maakt.  Voor het beheer en onderhoud van onze gebouwen en tentoonstellingen zijn wij op 
zoek naar een:

HOOFD GEBOUW- EN 
TENTOONSTELLINGSBEHEER

32-36 uur per week

Het Hoofd Gebouw- en Tentoonstellingsbeheer is verantwoordelijk voor een optimale techni-
sche staat en optimaal functioneren van het gebouw en de depots, de tentoonstellingen en de 
faciliteiten, en draagt zorg voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening van 
de afdeling.
Het Hoofd is verantwoordelijk voor het vormgeven en realiseren van het beleid van de eigen 
afdeling en heeft een signalerings- en adviesfunctie naar het managementteam.
Het Hoofd rapporteert aan het Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Financiën.
Hij / zij geeft leiding aan de Coördinator Gebouw- en Tentoonstellingsbeheer, die verantwoor-
delijk is voor de coördinatie en de uitvoering van de operationele werkzaamheden, en de 
medewerkers Technische Dienst.

Startend Projectleider Elektrotechniek

Als startend projectleider onderzoek, ad-
viseer en evalueer jij de toepasbaarheid 
van (nieuwe) middelen en producten. 
Wij zijn bijvoorbeeld continu bezig met 
energiebesparing. Heb jij een af� niteit 
met energie ef� ciënte concepten? Dan 
heeft dat onze voorkeur. 

Wat we van je verwachten:
•  Minimaal een afgeronde opleiding op 

HBO niveau in een technische richting 
Elektrotechniek;

•  Circa 3 jaar ervaring met het aanstu-
ren van (kleine) projecten;

•  Kennis van methoden en technieken 
van projectmanagement;

•  Op de hoogte van relevante wet -en 
regelgeving;

•  Communicatief sterk, zowel mondeling 
als schriftelijk;

•  Beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal in woord en geschrift;

•  De vaardigheid om resultaat- en klant-
gericht te werken en het motiveren van 
anderen hiertoe.

Waar ga je werken
Het Amsterdam UMC locatie VUmc 
bestaat uit meerdere gebouwen aan de 
Amsterdamse Zuidas, onder andere de 
polikliniek, IC-toren, heli-platform, ver-
pleegtorens, Cancer Center Amsterdam 
(CCA). De afdeling vastgoed beheert 
deze gebouwen, de installaties en omlig-
gende terreinen met een diversiteit aan 

installaties. Van hoofdverdeelinrichtingen 
tot liften en van verlichtinginstallaties en 
onderverdeelinrichtingen. Al deze instal-
laties moeten op de juiste wijze functio-
neren en in stand gehouden worden. En 
daar ben jij medeverantwoordelijk voor!

Wat we je bieden
Salarisschaal 9: 2961 tot 4078 euro 
bruto bij een fulltime dienstverband  en 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Laten we kennismaken. Bel ons gerust!
Voor inhoudelijke informatie kun je
contact opnemen met Neval Koç, 
teamleider Projecten & Engineering, 
via 06 50087484. 
Voor meer informatie over de sollicitatie-
procedure kun je contact opnemen met 
Nienke Theuws, recruitment adviseur, 
via 06 4811 5595.

Voor meer informatie over de sollicitatie-
procedure, onze arbeidsvoorwaarden, 
e.d. kijk op onze website: 
www.werkenbijvumc.nl

Bijzonderheden
Bij Amsterdam UMC, locatie VUmc zijn 
er volop kansen voor projectleiders met 
interesse in en voor techniek/bouw. Om 
die reden staan wij altijd open voor een 
gesprek om de mogelijkheden te 
bespreken. Dit is daarom een doorlo-
pende vacature zonder einddatum.

Wil jij jezelf verder ontwikkelen als professional binnen 
een uitdagende werkomgeving?

Als startend Projectleider Elektrotechniek is het jouw verantwoordelijkheid om diverse 
uitdagende en complexe technische projecten te begeleiden binnen de contractvoor-
waarden, de gestelde eisen, de planning én de begroting. Samen met de Projectleider 
E(lectrotechniek) manage jij processen en geef je sturing aan interessante elektrotech-
nische projecten. Het begint bij de deelname aan de bouwvergadering en het eindigt 
met de oplevering van het project. Je stemt jouw werkzaamheden af waarbij je jouw 
interne klant ‘ontzorgt’. Met leveranciers en opdrachtnemers onderhoud jij contact en 
ben je betrokken bij het offertetraject en de aanbestedingsprocedure. Je beoordeelt 
toegewezen projectbudget, meer- en minderwerk, facturen en werktekeningen. Met of 
zonder begeleiding voer jij jouw projectmatige taken moeiteloos uit. Dit alles binnen 
de bestaande zorgomgeving waarbij het zorgproces 24/7 doorgaat.

Abonneer je op onze nieuwsbrief
Ga naar hbomagazine.nl

Wil je op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws en vacatures?

Schrijf je dan nu in voor de 
HBO magazine nieuwsbrief!
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Berberaapje MUSA  
Berberaapje Musa en haar moeder 
zijn gered uit een illegale fokkerij. 

Red dieren als Musa. 

WWW.AAP.NL
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Wij zijn op zoek naar een (fulltime) startende HBO-er voor een functie als:

ACCOUNTMANAGER 
BOUWSTOFFEN

Je hebt als Accountmanager Bouwstoff en een adviserende en acquirerende rol en 
bent betrokken bij het gehele commerciële, voorbereidende en operationele traject 
van inkoop, (be)-,verwerking, en verkoop van grond- en bouwstoff en. Kortom, je 
zorgt dat alle fases van het project vlekkeloos in elkaar overlopen. Projecten wor-
den door jou voortdurend afgestemd met de betrokken partijen. Je werkt vanuit 
onze locatie in Oldebroek, maar je zult dagelijks de verschillende projecten en 
opdrachtgevers in regio Overijssel en Gelderland bezoeken. In deze functie rap-
porteer je rechtstreeks aan de Commercieel manager. 

Wat ga je doen als Accountmanager?

•  Je acquireert nieuwe opdrachten.
•  Je onderhoudt klantcontacten, bezoekt uitvoeringslocaties, start projecten op en 

bewaakt de voortgang op de ‘werken’ van de eigen regio.
•  Je berekent kostprijzen en verkoopprijzen.
•  Je signaleert en zorgt voor een tijdige follow up. Je bewaakt de voortgang van 

het off erte- en rapportageproces.
•  Je hebt proactief contact met klanten, uitvoerders, leveranciers, leidinggevende 

en collega’s.

Een Accountmanager bouwstoff en bij Van Werven:

•  heeft minimaal HBO werk-/denkniveau;
•  heeft affi  niteit met de infra sector;
•  heeft bij voorkeur een civiel technische of bouwkundige achtergrond;
•  kan in hoge mate zelfstandig werken en is proactief in het leggen van contacten 

op verschillende niveaus;
•  beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
• is commercieel ingesteld;
•  omarmt onze kernwaarden: Ondernemend, Slagvaardig, Dienstbaar, Betrokken 

en Puur;
•  is daadkrachtig;
•  kan goed samenwerken met de diverse disciplines zowel intern als extern;
•  weet mensen in beweging te krijgen.

Ben jij de Accountmanager, die we zoeken? 

Reageer binnen 10 dagen, da naar : www.vanwerven.onlinevacatures.nl. 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Arnout Vos, 
telefoonnummer 06-11 30 75 08. 

Meer weten over ons bedrijf? Kijk op www.vanwerven.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Van Werven is een gespecialiseerde dienstverlener op 
het gebied van Infra & Recycling. Van Werven is al bijna 
75 jaar bezig met het zoeken naar toegevoegde waarde 
door logische verbindingen en echte oplossingen en 
onderneemt oprecht en authentiek. Onze kracht ligt in 
het vermogen ons aan te passen aan een veranderende 
wereld, zonder de oorspronkelijke bedoeling uit het oog 
te verliezen. Met inspirerende en innovatieve oplossin-

gen maken we verschil in de toekomst, met een hart voor mens en milieu. 
De oorsprong van ons bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven door ambitie zijn 
we inmiddels vanuit zeventien vestigingen actief in binnen- en buitenland. 

Projectleider (Werktuig)bouwkunde
Wat we van je verwachten
• HBO-werk-en denkniveau;
•  Relevante werktuigbouwkundige of bouwkundige ken-

nis en ervaring
• Klant- en servicegerichte instelling;
•  Kennis van methoden en technieken van projectma-

nagement;
•  Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
•  De vaardigheid om resultaat- en klantgericht te werken 

en het motiveren van anderen hiertoe.

Waar ga je werken
Het Amsterdam UMC locatie VUmc bestaat uit meerdere 
gebouwen aan de Amsterdamse Zuidas, onder andere 
de polikliniek, IC-toren, heli-platform, verpleegtorens, 
Cancer Center Amsterdam (CCA). 

De afdeling vastgoed beheert deze gebouwen, de instal-
laties en omliggende terreinen met een diversiteit aan 
installaties. Op onze afdeling hechten wij veel waarde 
aan klant- en servicegerichtheid, zowel naar elkaar als 
onze zorgafdelingen. We werken veel samen met de 
afdeling beheer & onderhoud, gebouw & techniek en 
projectbureau huisvesting. Dit zorgt voor een afwisse-
lend takenpakket, waarbij wij betrokken worden in het 
gehele proces van A tot Z.

Wat we je bieden
Salarisschaal 11: 3808 tot 5226 euro bruto bij een 
fulltime dienstverband  en goede secundaire arbeids-
voorwaarden. 

Laten we kennismaken. Bel ons gerust!
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met 

Neval Koç, teamleider Projecten & Engineering, 
via 06 50087484. 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun 
je contact opnemen met Nienke Theuws, recruitment 
adviseur, via 06 4811 5595.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure, onze 
arbeidsvoorwaarden, e.d. kijk op onze website: 
www.werkenbijvumc.nl

Bijzonderheden
Bij Amsterdam UMC, locatie VUmc zijn er volop kansen 
voor projectleiders met interesse in en voor techniek/
bouw. Om die reden staan wij altijd open voor een 
gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Dit is 
daarom een doorlopende vacature zonder einddatum.

Als projectleider verwachten wij dat je een zelfstandige functie uitoefent, waarbij jij de 
contactvoorwaarden, technische eisen, planning en begroting in samen-werking met 
de beheerorganisatie opstelt en realiseert. De projectleider onderzoekt, adviseert en 
evalueert de toepasbaarheid van (nieuwe) middelen en producten. 
Wij zijn bijvoorbeeld continu bezig met energiebesparing.

Zorg jij er als manager information & technology services voor dat onze 
informatiesystemen en infrastructuur gereed zijn voor de toekomst? 
Dan is deze functie iets voor jou!

MANAGER INFORMATION & 
TECHNOLOGY SERVICES

Als manager ITS geef je richting aan de interne informatievoorziening en infrastructuur 
voor Esri Nederland. Je zorgt samen met jouw team van vier collega’s dat de technische 
omgeving optimaal functioneert en dat de informatiesystemen de juiste informatie 
leveren aan onze medewerkers en klanten. Je inventariseert informatiebehoeftes, voert 
informatieanalyses uit en optimaliseert de informatievoorziening. Daarnaast ben je ver-
antwoordelijk voor zaken als security, hosting, connectiviteit en applicatiebeheer.

Wat je doet
In deze functie:
geef je leiding aan een team van vier 
ICT-professionals, stuur je de dagelijkse 
werkzaamheden aan en help je daar zelf 
ook in mee;

•  ontwikkel je de visie en roadmap voor de 
verdere ontwikkeling van de ICT-infra-
structuur en informatie-architectuur van 
Esri Nederland;

•  stuur je IT-gerelateerde projecten aan 
om veranderingen en verbeteringen te 
implementeren;

•  voer je informatieanalyses uit en ontwik-
kel je voorstellen voor verbeteringen in 
de informatievoorziening;

•  organiseer je het technische en functio-
nele applicatiebeheer en ben je verant-
woordelijk voor het Information Security 
Management Systeem.

Wat wij vragen
Voor deze functie:
•  bezit je een hbo- of wo-diploma;
•  heb je leidinggevende ervaring in een 

ICT-omgeving;
•  kun je als sparringpartner fungeren op 

management/directie niveau;
•  heb je ervaring met informatieanalyse en 

-architectuur;
•  ben je ervaren met security management  

en applicatiebeheer.

Wat wij jou bieden
Bij Esri stap je in een informele organisatie 
met gedreven collega’s die trots zijn op 

wat ze doen. Als manager ITS ben je on-
derdeel van een team dat gedreven is om 
de Esri-collega’s en onze klanten optimaal 
te faciliteren in hun dagelijkse werk, dat 
vooruitdenkt en dat voortdurend op zoek 
is naar manieren om ons werk beter en 
slimmer uit te kunnen voeren.

Zelfontwikkeling vinden we belangrijk 
en daarom bepaal jij binnen Esri je eigen 
opleidingstraject. Wij binden jou graag 
voor langere tijd aan ons. Daarom heb 
jij genoeg doorgroeimogelijkheden bin-
nen de organisatie. Als jij niet alleen van 
GIS, maar ook van plezier maken houdt, 
is onze personeelsvereniging iets voor 
jou. Daarmee ga je bijvoorbeeld karten, 
indoor skydiven of zeilen. Of sluit jij aan bij 
de groep die jaarlijks gaat wielrennen in 
Frankrijk? Met trots dragen we het Beste 
Werkgevers Keurmerk (2019-2020).

Meer informatie of 
enthousiast geworden?
Wil jij werken bij Esri Nederland? 
Solliciteer dan en ga naar onze website. 
Voor vragen kun je contact opnemen 
met Mariëlle den Elsen, manager Human 
Resources. Telefonisch is zij bereikbaar via 
+31 (0)10 217 07 07.

Contact
Esri Nederland, Weena 695 B-2-036 
3013 AM Rotterdam

Contactgegevens
Mariëlle den Elsen, mdenelsen@esri.nl


