Vacature Directeur 0,6 fte
Coöperatie Praktijkcentrum voor Procestechnologie Oost-Nederland U.A.
Het Praktijkcentrum Procestechnologie (PCPT) is een coöperatie van bedrijven in de Twentse proces- en
levensmiddelenindustrie en onderwijsinstellingen ROC van Twente en Zone-College. PCPT is september
2016 opgericht en heeft als doel het stimuleren, faciliteren en realiseren van innovatieve opleidingen voor
beroepen van zowel jongeren als werkenden in de proces- en levensmiddelenindustrie.
Wegens pensionering van de huidige directeur zijn we op zoek naar een opvolger.
Functie-inhoud
In de functie van directeur PCPT ben je verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het plan ter
bevordering van nieuw vakmanschap voor de proces- en levensmiddelen technologie. Je bouwt verder aan
een duurzame organisatie die na afloop van de subsidieperiode zelfstandig kan voortbestaan. Als directeur
zorg je ervoor dat de synergie tussen bedrijven, onderwijs en overheid zich ontwikkelt en verbetert. Je bent,
samen met de leden van de coöperatie, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen beschreven in de
subsidieaanvraag. Samen met de penvoerder, ROC van Twente, ben je verantwoordelijk voor de
inhoudelijke en financiële verantwoording naar subsidieverstrekkers.
Functie-eisen
Je bent een echte pionier en beschikt over een ondernemende instelling. Je ziet kansen en benut deze voor
het verwerven van nieuwe mogelijkheden en middelen.
Je bent in staat om op een innovatieve en overtuigende manier de doelstellingen van het PCPT verder te
realiseren. Kortom: een netwerker die ondernemers, onderwijs en overheden met elkaar verbindt.
Verder beschik je over:
hbo werk- en denkniveau
ruime ervaring in een leidinggevende of bestuurlijke functie
aantoonbare ervaring binnen de proces- en levensmiddelenindustrie
ervaringen met het verwerven en aanvragen van subsidies
uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden in het Nederlands.
Wat je nog meer moet weten
Informatie over de arbeidsvoorwaarden:







salaris: nader overeen te komen
omvang: 0,6 fte
startdatum: in overleg, uiterlijk 1 juni 2019
aanstelling: tijdelijke aanstelling tot uiterlijk 1-9-2020. Er is een mogelijkheid tot verlenging als de
leden van coöperatie hiertoe besluiten
detachering behoort tot de mogelijkheden

Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV voor 20 februari 2019 naar Annet van Mazijk,
bestuursvoorzitter coöperatie email: avanmazijk@rocvantwente.nl .
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in maart 2019.

