EuroCollege is op zoek naar
studenten voor bijles en begeleiding studie-uren
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®
Functie-eisen
 U woont binnen een straal van 10 kilometer om Rotterdam
 U heeft affiniteit met het onderwijs
 U heeft hbo/wo-niveau bij voorkeur een opleiding op het gebied van: accounting, finance,
investments, sustainability, (International) Management, innovation, marketing, change,
entrepreneurship, strategy, supply chain management
 U bent communicatief vaardig en in staat te communiceren op verschillende niveaus;
(buitenlandse) studenten, mbo- en hbo-niveau
 U beheerst de Nederlandse taal goed
 U hebt een representatief voorkomen, ook onze studie-uurbegeleiders dragen een pak
 U bent stressbestendig
 U bent flexibel inzetbaar op de door u aangegeven beschikbare uren
 U hebt een flexibele houding
 U bent in staat regels te handhaven en richtlijnen te volgen





U beschikt over natuurlijk overwicht en bent in staat studenten aan te spreken in het geval
van onwenselijk gedrag
U bent lichamelijk in goede conditie en heeft geen moeite met langere tijd staan en lopen
U bent in het bezit van een emailadres en in staat om deze dagelijks te lezen

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. S. Cin,
unitmanager hbo EuroCollege.

