Vacature programmamanager Sterk Techniekonderwijs
“Een innovatieve verbinder die projecten vakkundig
van plan naar praktijk realiseert, op basis van
een sterke en duurzame samenwerking”
14 Twentse vmbo-scholen gaan eensgezind een fantastisch uitdagend avontuur aan. Recent tekenden zij, samen met ROC van
Twente, Twentse gemeenten en meer dan 250 Twentse bedrijven, een structurele samenwerkingsovereenkomst in het kader
van Sterk Techniekonderwijs. Deze overeenkomst maakt de regio Twente landelijk gezien tot de grootste regio met een
evenzo grote ambitie.
Succesvol en structureel samenwerken
Het doel van deze regionale samenwerking? Samen succesvol en structureel komen tot regionaal duurzaam, dekkend en
kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs in het vmbo. Met als focus meer leerlingen in de complete onderwijsketen in
aanraking te laten komen met de nieuwste technologie en ontwikkelingen daarin. Deze samenwerking sluit nauw aan bij andere
samenwerkingsverbanden die we in het actieve Twente al kennen zoals de Agenda voor Twente, Twente Board, Techniekpact
Twente en meer.
Gedetailleerd projectplan ingediend
Met de regeling ‘Samenwerken aan Sterk Techniekonderwijs’ stelt het ministerie van OCW jaarlijks 100 miljoen beschikbaar voor
het technisch onderwijs in het vmbo. Voor de periode 2020-2023 is een subsidie beschikbaar gesteld op basis van een ambitieus
en doortimmerd projectplan. Onder het penvoerderschap van het Twents Carmel College diende de regio Twente inmiddels een
subsidieaanvraag in op basis van een projectplan met een totale begroting van ruim 20 miljoen.
Voor dit project nodigt de regio Twente een programmamanager uit.
Functie-inhoud
Duurzaam bouwen, resultaatgericht verbinden
De regio is verdeeld in vijf subregio’s. Iedere subregio heeft de ruimte voor een subregionale inkleuring van de regionale
plannen. In nauwe samenwerking met de penvoerder ben je als programmamanager verantwoordelijk voor de integrale
programma-aansturing. Met inhoudelijke kennis ondersteun je vier nog te benoemen programmadirecteuren, ieder
verantwoordelijk voor één specifieke programmalijn, bij de verschillende activiteiten. Je hebt daarbij de bevoegdheid bij te
sturen en aan te spreken op de processen en de resultaten, waar nodig. Als programmamanager bouw je verder aan een
duurzame organisatie die na afloop van de subsidieperiode kan voortbestaan. In dit speelveld tussen onderwijs, overheid en
bedrijfsleven ontwikkel en verbeter jij de synergie.
Functie-eisen
Je bent een ondernemende pionier in hart en nieren. Je ziet kansen en benut deze voor het verwerven van nieuwe
mogelijkheden en middelen. Je verbindt, schakelt en zet door. Je bent in staat om op een innovatieve en overtuigende manier
de doelstellingen van Sterk Techniekonderwijs verder te realiseren. Kortom, een netwerker die ondernemers, onderwijs en
overheden met elkaar laat groeien.
Verder beschik je over:
Hbo werk- en denkniveau.
Ruime ervaring in een leidinggevende of bestuurlijke functie.
Aantoonbare ervaring binnen het werkveld techniek en technologie.
Uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
Omvang: 0,5 fte.
Startdatum: 1 september 2019.
Standplaats: Oldenzaal.
Aanstelling: van 1 september 2019 tot 1 juli 2021 met de optie van een verlenging met 2 jaar.
Detachering verdient de voorkeur.
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 26 mei aanstaande naar het secretariaat van Sterk Techniekonderwijs regio Twente, t.a.v.
Dagmar Dorgelo, d.dorgelo@twentscarmelcollege.nl.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in juni 2019
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van STO regio Twente, Dagmar Dorgelo of de
penvoerder Hans Meinders, h.meinders@twentscarmelcollege.nl. tel, 0541532333 of 0655375925.

