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32 – 38 u/pw 

 
DIEMEN ZUID (nabij station)  

 
De functie  
Je bent het aanspreekpunt voor klanten van NSO-CNA Leiderschapsacademie; studenten en 
docenten. Je weet je de inhoud van onze opleidingen zodanig eigen te maken dat je studenten en 
docenten van informatie kunt voorzien en (potentiële studenten kunt adviseren over de bij hen 
passende opleiding. De manier waarop je dit doet maakt dat mensen zich begrepen en goed 
geadviseerd voelen. Je bent accuraat in het nakomen van afspraken.  
Je verzorgt de complete logistieke ondersteuning van de opleidingen: verwerken aanmeldingen, 
voorbereiding opleiding, contact met studenten en docenten, onderhoud digitale leeromgeving, en 
het aanmaken van certificaten en diploma’s. Je houdt tevens onze klant- en studentadministratie 
en digitale leeromgeving up to date. 
Daarnaast verwachten we dat je zorg draagt voor de gastvrijheid naar en organisatie van 
faciliteiten voor studenten. Het onderwijsbureau is geopend is van 8:00 tot 18:00 uur en het team 
regelt gezamenlijk de bezetting.  
 
NSO–CNA Leiderschapsacademie 
NSO-CNA biedt hoogwaardige opleidingstrajecten die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling, 
competenties en vaardigheden van leidinggevenden in het onderwijs.  
Wij zijn een informeel kernteam van circa 10 medewerkers versterkt door een flexibele schil van 
circa 60 personen. Dit zorgt voor een dynamische, energieke en gedreven omgeving waar je deel 
van uit zal maken. 
  
Profiel 
Je hebt ruime ervaring met klantcontact en bezit van nature de juiste mondelinge en schriftelijke 
communicatieve vaardigheden. Je trekt werkzaamheden naar je toe en ziet kansen en 
mogelijkheden. Je zoekt hierin actief verbinding met collega’s. Je werkt zelfstandig, transparant en 
accuraat. In een dynamische omgeving bewaar je rust en weet je ad-hoc, hoofd en bijzaken te 
onderscheiden en juiste prioriteiten te stellen. Hierbij behoud je jouw positieve, dienstverlenende 
en oplossingsgerichte houding. 
 

• Ruime ervaring als medewerker klantcontact / (commercieel) administratief medewerker 
waarbij veelvuldig (mondelinge en schriftelijke) communicatie met (potentiële) klanten 
plaats vond.  

• Ruime ervaring met Microsoft office en met Apple computers. 
• Ervaring met het systeem Micros is een pré. 
• MBO+/ HBO – werk- en denk niveau met relevante diploma’s. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een vaste functie met in eerste instantie een contract voor de duur van 1 jaar. NSO-
CNA leiderschapsacademie biedt een marktconform salaris en heeft haar eigen 
arbeidsvoorwaardenboek. Hierin is opgenomen o.a. 232 verlofuren op basis van een voltijd 
dienstverband (38 u/pw), pensioenregeling en een reiskostenregeling.  
 
Contact 
9 oktober zal de eerste gespreksronde plaats vinden. Voor vragen over de functie kun je contact 
opnemen met Hendrico Hillebrand 020-5682027. Sollicitaties naar: vacatures@NSO-CNA.nl  t.a.v. 
mevrouw J.M. Crusius.  
Informatie: www.nso-cna.nl  
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