U herinnert zich vast nog wel die ene docent waar u vroeger met plezier de lessen van volgde. Die
ene docent die u wist te inspireren en u heeft besmet met zijn passie voor het vak.
Inmiddels heeft u uw sporen verdient als ondernemer van één of meer bedrijven. U kunt putten uit een
mooie en rijke ervaring met de nodige ups en downs van het ondernemerschap. De tijd is nu voor u
gekomen om uw kennis en ervaring over te dragen aan de volgende generatie.
EuroCollege maakt graag kennis met hotelprofessionals die onze hbo-studenten de fijne kneepjes van
het beroep bijbrengt in vakken zoals:
Ondernemen en Ondernemerschap
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®
Het vak
U geeft les in één van de typische ondernemersvakken zoals bijvoorbeeld International Ondernemen,
Ondernemerschap of het Ondernemingsplan. Als ondernemer die zijn sporen ruimschoots heeft
verdiend, stemt u de voorgeschreven lesstof en uw ervaring en expertise af op de ondernemer van
morgen. Welk vak u ook verzorgt voor de opleiding International Business & Entrepreneurship, u leert
ze altijd dat het succes van een ondernemer en zijn onderneming afhankelijk is van discipline, hard en
secuur werken met aandacht voor de klant.
U bent de inspirator waardoor uw vak gaat leven voor de studenten. U bent het rolmodel en het
voorbeeld voor de student. U verbindt uw praktijkervaring en behaalde successen met de lesstof in het
voorgeschreven lesboek.
Uw persoonlijke motivatie is dat u de studenten inspireert om hun dromen waar te maken.
Omvang en inhoud van de functie

Afhankelijk van het aantal groepen waar u les aan geeft, gaat het in een lesperiode om minimaal één
en maximaal twee dagdelen per week. Vanzelfsprekend met de intentie om dit voort te zetten in
volgende lesperiodes. Het nieuwe collegejaar start in september 2017, maar wij maken nu al graag
kennis met u.
Als 'docent' binnen de opleiding International Business & Entrepreneurship geeft u les op een school
met een unieke visie op opleiden. Op het hbo bestaan de groepen uit maximaal 18 studenten. Wij
werken met boeken, de studenten studeren meer dan 40 uur per week. Wij stellen eisen aan kleding
en omgangsvormen en wij stellen eisen aan prestaties: “deadline is deadline” en “no pain, no gain”.
De prestaties liggen dan ook hoog. Daarnaast maakt u onderdeel uit van een netwerk van
professionals en die, net als u, voor een beperkte omvang hun expertise delen op EuroCollege.
Functie-eisen
- Vakman/vrouw
- U staat achter onze werkwijze (zie ook eurocollege.nl)
- Minimaal wo-opleiding
- Ruime praktijkervaring als ondernemer
- Gestructureerd in denken en werken
- Sociaal vaardig
- In staat om tentamens te maken
- Zelfstandig professional
- VOG verklaring
U wordt ingezet binnen de modelovereenkomst overeenkomstig de wet DBA
Registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs
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.
Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van de wet DBA, kunt u contact opnemen voor andere
mogelijkheden.
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 de heer J.R. van
't Oever, Manager onderwijs en examinering.

