Medewerker binnendienst/
Coördinator schoolprojecten (32-40 uur per week)
Bijlesnetwerk Nijmegen
Werken bij Bijlesnetwerk
Bijlesnetwerk is op zoek naar een coördinator schoolprojecten op ons kantoor in het centrum van
Nijmegen. Wij werken met regionale teams waarbinnen nauw contact wordt onderhouden met de
scholen waarmee we samenwerken. Het zorgen voor een goede relatie met klanten, het opbouwen
van een netwerk in onderwijsland en het inzetten van de juiste begeleiders op de juiste school zijn de
kerntaken van de regioteams. Vanuit het kantoor in Nijmegen werk je in een klein team samen aan
jouw regio. Daarnaast werk je samen met jouw collega’s in het land en zorg je dat alles op rolletjes
verloopt. Om dit te bereiken heb je veel contact met scholen en begeleiders in jouw regio. Je weet
precies wat er speelt, wie je waarvan op de hoogte moet houden en waar kansen en verbeteringen
liggen. Door jouw persoonlijke benadering hou jij iedereen tevreden en betrokken.

Wie ben jij?
Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau, affiniteit met het onderwijs en je vindt het leuk hier een
bijdrage aan te leveren. Je houdt ervan zelfstandig te werken, mee te denken en met ideeën te
komen. Je bent representatief en communicatief vaardig en spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
Je hebt een commerciële instelling en bent niet bang de telefoon te pakken. Je vindt het leuk om in
een dynamische startup te werken met veel jonge collega’s.

Wie zijn wij?
Bijlesnetwerk is samen met kennispartner Lyceo de grootste aanbieder van onderwijsondersteuning:
van examentraining en huiswerkbegeleiding tot leren coderen. Je vindt ons door het hele land. Onze
passie is leerlingen motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door het geven van
inhoudelijke begeleiding en verbeteren van studievaardigheden. Onze kernwaarden zijn persoonlijke
aandacht, vertrouwen en een dosis positiviteit. We zijn een innovatieve onderwijsonderneming: We
ontwikkelen continu nieuwe eigen lesmethodes en apps. Met ons Lyceo Extra programma zetten wij
ons in voor gelijke kansen in het onderwijs.

Bijlesnetwerk biedt
●
●
●
●

Een fulltime functie (32-40 uur per week) binnen een innovatief en snelgroeiend bedrijf.
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een organisatie waarin er ruimte is om door te
groeien.
We bieden je een marktconform salaris dat passend is bij jouw ervaring.
Flexibiliteit in de planning van de werktijden.

Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij Bart Boeijen via 071-7900059. Wil je
solliciteren, doe dit dan door een korte motivatiebrief en CV te sturen naar bart.boeijen@lyceo.nl.
Op 8 september sluit deze vacature. De gesprekken vinden kort daarna plaats.

