Wil jij de loopbaanontwikkeling en -begeleiding verbeteren van leerlingen en studenten?
De VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen zoeken voor het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO
per direct voor verschillende regio’s (West-Brabant & Limburg) een:
Regiocontactpersoon
8 uur per week (0,2 fte)
Het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO is een project met als doel zowel vo-, mbo- en hbo-scholen te
faciliteren bij het realiseren van goede loopbaanbegeleiding, een loopbaangerichte leeromgeving en hen te
ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van loopbaanontwikkeling en -begeleiding en de
samenwerking hierop in de regio. Het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO is een initiatief van de VO-raad, de
MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. Voor de verschillende regio’s zoekt het Expertisepunt 2
personen.

Wat vragen wij van jou als Regiocontactpersoon binnen het Expertisepunt?
•

Je hebt kennis van en affiniteit met loopbaanontwikkeling- en begeleiding en
studieloopbaanbegeleiding (LOB/SLB

•

Je hebt een aantoonbaar netwerk van vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hbo-scholen (in de regio)

•

Je bent een specialist op het gebied van havo, vwo en hbo (specifiek voor regio Limburg)

•

Je hebt ervaring met LOB/SLB-implementatietrajecten, LOB/SLB-professionalisering en kwaliteitsverbetering in en of tussen scholen

•

Je pakt aan, neemt verantwoordelijkheid en initiatief

•

Je bent motiverend en nieuwsgierig

•

Je kunt goed organiseren en samenwerken

Wat bieden wij?
Je maakt onderdeel uit van het team van regiocontactpersonen. Als regiocontactpersoon werk je 8 uur per
week en je hebt zelf invloed op de invulling, je werkt deels vanuit huis en deels vanuit kantoor of op locatie.
De voorkeur voor jouw inzet gaat uit naar detachering. Ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst (salarisschaal
11) bij de MBO Raad of inhuur als zzp’er behoren tot de mogelijkheden. De inschaling (of bepaling van het
tarief) is afhankelijk van jouw kennisniveau en werkervaring. De MBO Raad staat en gaat voor gelijke
kansen: geïnteresseerden met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord zijn welkom!

De procedure
Ben je nog aan het lezen? Heel goed, dan ben jij onze nieuwe collega. Stuur een korte motivatie en cv voor
12 december 2022 naar hrm@mboraad.nl. Als wij ook enthousiast zijn dan nodigen wij je uit voor een
kennismakingsgesprek.
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Margriet Overmeyer via
m.overmeyer@expertisepuntlob.nl of bel naar: 0348 – 75 36 16.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

