Wij zoeken een gedreven junior (adoptie)consultant (32-40 uur)
Onderwijs Innovatie Groep groeit hard en is op zoek naar versterking!
Heb je affiniteit met data én onderwijs en ben je overtuigd dat je met data gedreven inzichten het
onderwijs verder kan verbeteren? Dan is een uitdagende en afwisselende baan als adoptieconsultant
er een voor jou. In het afgelopen jaar zijn er al ruim vijf adviseurs gestart en het team blijft verder
groeien. Wij zoeken gemotiveerde talenten die onze klanten helpen bij hun transformatie naar data
een gedreven organisatie.
Klinkt dit als iets voor jou? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!
Wat ga je doen?
Je hebt een dynamische rol waarbij je zowel voor onze klanten advies- en trainingsopdrachten uitvoert
als intern projecten coördineert:
• Je begeleidt onze klanten bij de adoptie van ons online platform, bijvoorbeeld door trainingen te
geven over het verzamelen en inzetten van data in dashboards en rapporten
• Je adviseert onze klanten bij het realiseren van een data gedreven werkwijze en cultuur
• Je bespreekt, analyseert en documenteert de wensen en problemen van onze klanten
• Je draagt bij aan de professionalisering van onze interne processen en ons dienstenportfolio
• Je helpt in de verdere ontwikkeling van ons team met consultants
Wat vragen we van je?
• Analytisch: Je houdt ervan om complexe wensen te vertalen naar concrete oplossingen en doet
dit graag op basis van feiten en data
• Trainerservaring: Je hebt ervaring met het begeleiden, adviseren en/of trainen van groepen
mensen en aantoonbare didactische vaardigheden
• Communicatief: Je werkt goed samen en bent prettig in de omgang met je collega’s - en
natuurlijk ook voor onze klanten
• Gestructureerd: Je werkt procesmatig en nauwkeurig, bewaart het overzicht en zorgt dat
iedereen tijdig is voorzien van de juiste informatie
• Ervaren: Je hebt een WO-opleiding afgerond, ervaring in of affiniteit met het onderwijs is een pré
Wie zijn wij?
Onderwijs Innovatie Groep, de naam zegt eigenlijk alles al: wij helpen het onderwijs in Nederland te
innoveren. Ons signatuur is dat we onderwijsinstellingen data gedreven leren innoveren. Hiervoor
hebben we onze eigen online tools ontwikkeld, waarmee we data verzamelen en resultaten
visualiseren. Altijd gerelateerd aan de gekozen strategische koers van de onderwijsinstelling(en). Zo
helpen we onderwijsinstellingen om hun (schaarse) middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Onze
consultants helpen om ons platform te gebruiken, de data gedreven inzichten in de praktijk te
implementeren en de inzet te borgen binnen bestaande processen.
Wat bieden we je?
Passende arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris, 24 verlofdagen (o.b.v. 40u) en
leuke collega’s. Ook kun je rekenen op een uitdagende werkplek waar je inhoudelijk en persoonlijk
kunt groeien. We hebben een informele werksfeer waarin iedereen vanuit zijn eigen expertise en
kwaliteit een bijdrage levert om onze organisatie en dienstverlening verder te ontwikkelen.
Heb je interesse?
Onderwijs Innovatie Groep heeft haar kantoor in Utrecht. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en
passen de taken helemaal bij jou? Mail dan je CV en motivatiebrief naar Ilse Jansen via
ilse.jansen@oig.nl of bel 06-21365090.
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