REGIONALE UITDAGINGEN
ZOEKEN AMBITIEUZE PROJECTLEIDERS!
De Nieuwe Hanze Unie is de plek waar de vier O’s (onderwijs, overheid, ondernemers en
onderzoek) op een ultieme manier samenwerken. Studenten van verschillende opleidingen
en niveaus werken samen aan levensechte vraagstukken vanuit de regio. De student werkt
dus aan een écht vraagstuk met een échte opdrachtgever. En... Er wordt écht gerealiseerd!
Op die manier leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van alle partijen; van student
tot aan opdrachtgever. We werken dus in een ‘living lab’ en bouwen aan een slimme regio
die een leven lang leert met onderwijs dat daar naadloos op aansluit. ‘Learning by doing’ is
niet voor niets ons motto!
Om deze projectprocessen in goede banen te leiden is een projectleider onmisbaar! En
omdat we de innovatieve beweging van De Nieuwe Hanze Unie meer naar binnen willen
brengen in de onderwijsinstellingen zijn we op zoek naar enthousiaste docenten die staan
te popelen om zich te ontwikkelen als projectleider!

Wat doe je als projectleider?
•
Je laat werkvormen en opleveringen aansluiten bij wat de opdrachtgever nodig heeft
in zijn/haar wereld en in de tijd van nu;
•
Je kan vanuit een onafhankelijke positie contexten creëren binnen het onderwijs en
samenwerkingen aangaan met andere organisaties om te komen tot innovatieve 		
concepten;
•
Je bent onderdeel van het reflectieteam en neemt daarin leiderschap. Je kan partij
en bij elkaar brengen en maakt belangen inzichtelijk;
•
Je bevordert samenwerking in het krachtenveld en benut daarbij het jonge talent uit
de regio;
•
Je voelt je eigenaar van het toegewezen project en brengt opdrachtgever, studenten
en betrokkenen zo in positie dat zij samen het maximale resultaat laten zien.
Welke skills heb je in huis?
•
Je bent flexibel en beschikbaar wanneer het project, de studenten en de organisatie
daarom vragen. Dat kan ook buiten reguliere onderwijstijden zijn;
•
Je kunt zelfstandig werken en spant je in om het project zo goed mogelijk uit te laten
voeren;
•
Je denkt creatief en werkt resultaatgericht, zónder oog te verliezen voor het proces;
•
Je bent enthousiast en een aanpakker die overstijgend kan denken en projectma		
tig werkt;
•
Je begeleidt, coacht en empowert jouw studententeam;
•
Je voelt je senang als spin in het web;
•
Je bent een geboren netwerker en verbinder.
Wil jij je ontwikkelen als een ondernemende projectleider? Ben je niet vies van een uitdaging en durf jij met onorthodoxe aanpakken te werken? Grijp dan deze kans!
Meer info? Stuur een e-mail naar emmely@denieuwehanzeunie.nl of bel 06-83 21 20 06.

