Overzicht beschikbare functies binnen Windesheim
Domein / Dienst

Dienst Bedrijfsvoering

Dienst Support

Afdeling

Huismeesters
(teamleider)

P&O

Contactpersoon

Wat ga je doen?

Aantal plaatsen

Gert Simens

Meelopen met een van de huismeester en ervaren wat
zij zoal doen in deze bruisende omgeving die
Windesheim heet, wees welkom! De doelstelling van de
2x
functie van huismeester is het verzorgen van dagelijks
beheer en de beveiliging en het onderhoud van
gebouwen, terreinen en inventaris van de hogeschool.

Bernice Bos

Ben je benieuwd hoe het reilt en zeilt op onze P&O
afdeling? Wij bieden je de mogelijkheid om een
dag(deel) kennis te maken met de verschillende
3x
facetten van het HR vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan:
verzuim, wetgeving, werving en selectie, advies werk,
trainingen en opleidingen enz.

Schrijf een duidelijke motivatie waarom het
docentschap je aanspreekt. We bieden een programma
Organisatie door team
van een dagdeel (medio september) waarbij je
8x
Recruitment van PenO
meerdere docenten ontmoet, die vertellen over hun
werkzaamheden.

Interesse voor de functie van
docent?

Dienst Support

Communicatie

Geriëlle Middendorp

Benieuwd wat een communicatieprofessional doet op
het gebied van onderwijsmarketing? Een keertje
meemaken hoe een newsroom werkt? Meer weten
over verandercommunicatie binnen een hogeschool die
2x
als ambitie heeft om voor elke student een eigen
leerroute mogelijk te maken? We hebben twee
plaatsen beschikbaar en nemen je graag een dag (of
dagdeel) mee in ons werk.

Dienst Support

PenO

Petra Petersen

Meelopen met manager HR

1x

PenO

Jenny Polman /
Marcella Rikels

Benieuwd naar het recruitmentproces binnen een
hogeschool? Loop een dagdeel mee met een
recruitmentassistent om te kijken wat deze veelzijdige
functie inhoudt.

1x

Dienst Support
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Contactpersoon

Wat ga je doen?

Bedrijfsvoering

Annachien Dijkstra

Meedraaidag projectassistent onderzoek bij het
Kenniscentrum Technologie van Windesheim. Na het
projectoverleg over de voortgang van het project
Sociale Robot Tessa, reserveer je de ruimte en catering
voor de kick-off van het nieuwe project Plastic Recyclen.
Je schrijft een LinkedIn bericht over de presentatie van
lectoraat Kunststoftechnologie op het Wereldpodium in
Parijs. Je werkt aan de lay-out van een eindrapportage
1x
en hebt een overleg met een projectleider over de
deadline voor een nieuwe subsidieaanvraag. Geen dag
is hetzelfde en alles valt of staat bij een goede
projectondersteuning. Welk organisatietalent is
hiervoor nodig en hoe werk je zelfstandig in
teamverband? Ons team van 6 collega’s van het
Kenniscentrum Technologie laten het je graag zien en
ervaren. Kom je een dag (of dagdeel) meedraaien?

Dienst Bedrijfsvoering

Finance & control

Wij bieden een meeloopplek aan op de financiële
administratie. Belangstellenden kunnen meelopen op
de debiteuren- en crediteurenadministratie
Christine Hoogenboom
gedurenende een dagdeel. We bieden twee dagdelen
aan en per dagdeel kunnen we twee belangstellenden
ontvangen.

Gezondheid en Welzijn

Bedrijfsvoering

Brenda Brontsema

Meelopen met de manager bedrijfsvoering van het
domein Gezondheid en Welzijn.

1x

Gerda Groothuis

Bij het facilitair loket kan je o.a. terecht voor vragen
over dienstverlening, doorgeven van een storing,
doorgeven van een klacht, opmerking, suggestie over
dienstverlening of wanneer je een reservering wilt
maken voor een ruimte. Je kan 1 dagdeel meekijken.

2x

Gerda Groothuis

Iedereen die iets wil vragen of regelen komt eerst
terecht bij het Serviceplein van Windesheim o.a. voor
alarmering, ontvangen van bezoekers, uitleen
dienstfiets, telefoon- en faxverkeer, verzamelen en
uitgeven gevonden voorwerpen en het halen van een
prepaidparkeerkaart. Je kan 1 dagdeel meekijken

2x

Techniek

Dienst Bedrijfsvoering

Dienst Bedrijfsvoering

Afdeling

Facilitair loket

Serviceplein

Aantal plaatsen

4x

