EuroCollege is op zoek naar een

enthousiaste medewerker examinering
EuroCollege
Bij alles wat wij doen geloven wij in het doorbreken van het doen en laten in het in Nederland
gangbare onderwijs. Wij geloven in anders denken en doen. Wij doorbreken het gangbare door ons
onderwijs te combineren met passie, inspirerende begeleiding en het aanbrengen van uitdagingen die
ervoor zorgen dat onze studenten aangezet worden om het maximale te halen uit zichzelf en hun
omgeving. Wij laten jonge mensen inzien en ervaren dat je tot het uiterste kunt gaan om succes af te
dwingen en op die manier het maximale uit zichzelf te halen en zichzelf te overtreffen.
Daarbij krijgen zij lessen en onderwijs van de besten.
EuroCollege is een kleinschalige particuliere Hogeschool in het centrum van Rotterdam en sinds
collegejaar 2012-2013 ook een vestiging in Amsterdam. Wij bewegen ons in het upmarket segment en
leiden ouderwets en gedisciplineerd op. Volgens een intensieve begeleidingsaanpak stimuleren wij
onze studenten om het uiterste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren onze studenten om hun grenzen te
verleggen in prestaties, in denken en doen.
De bachelor en mbo opleidingen zijn versneld en begeleid. Ons aanbod richt zich op de volgende
bachelor studies:
 Hospitality & Evenementen Management®
 International Hotel & Hospitality Management®.
 International Business & Entrepreneurship®
En twee mbo niveau 4+ opleidingen:
- Evenementen & Hotelmanagement®
- International Business & Sales®
Beschrijving functie medewerker examinering:
U voert afwisselende werkzaamheden uit binnen de afdeling examinering. U werkt mee aan de toetsconstructie (opstellen toets-matrijzen, toets-items bijvoorbeeld) en voert ondersteunde secretariële en
administratieve werkzaamheden uit.
Profiel

Rotterdam | Vacatures onderwijs | Docent | Parttime (overdag) | Afstudeerstage | Traineeships |
HBO | Universiteit
Geïnteresseerd?
Als u zich kunt vinden in bovenstaande, en alleen als u aan het gewenste profiel voldoet en graag op
een uitdagende en bevredigende manier wilt bijdragen aan het opleiden van ambitieuze studenten
aan één van de beste hogescholen in Nederland, dan maken wij graag kennis met u.
Reageren
Wij behandelen alleen reacties die voorzien zijn van cv en een uitgebreide motivatiebrief waarin uw
passie voor het vak duidelijk in naar voren komt.
U kunt uw sollicitatie per mail versturen naar vacature@eurocollege.nl en richten aan mw. J.G.C. van

Gelder, adjunct directeur kwaliteitszorg EuroCollege.

