
 
 

 

 
Commercieel medewerker studentenzaken 

 
 
NSO-CNA 
NSO-CNA  is DÉ Leiderschapsacademie voor schoolleiders. NSO-CNA biedt een breed aanbod 
aan (geaccrediteerde) master-opleidingen, trainingen en maatwerk trajecten. Daarnaast  loopt 
NSO-CNA voorop in het uitdragen van kennis, vaardigheden en ontwikkelingen op het gebied 
van leiderschap en teamontwikkeling in het onderwijs.  
Binnen NSO- CNA werkt een betrokken team dagelijks en met veel passie aan het geven en 
ontwikkelen van ons onderwijs.  
 
De functie 
In de rol van commercieel medewerker studentzaken ben je: 
 

• Aanspreekpunt voor klanten, 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 kan adviseren over passende opleidingen.  

 
• Adviseur voor (potentiële)studenten in de opleidingskeuze  

 
• Verantwoordelijk voor de opvolging van de activiteiten die vanuit marketinggedachten 

zijn opgezet. Hierbij weet je beschikbare data te benutten. 
 

• Verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van opleidingen; van de voorbereiding 
van de opleidingen tot het uitgeven van certificaten en diploma’s. Het up to date 
houden van de digitale leeromgeving is een onderdeel van de logistieke ondersteuning 

Wij zoeken 
Wij zijn op zoek naar een organisatorisch talent met een commerciële mindset. Heb jij ervaring 
in een soortgelijke rol, leer je snel en vind je het leuk studenten en docenten te faciliteren en 
verder te helpen, dan zijn we op zoek naar jou!  

• Je beschikt over een MBO/HBO werk-/ en denkniveau 
• Je hebt enkele jaren ervaring in soortgelijke rol 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (woord en geschrift) 

Wij bieden 
Het betreft een vaste functie van 24-32 uur met in eerste instantie een contract van 1 jaar. 
NSO-CNA leiderschapsacademie biedt een marktconform salaris.  
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Solliciteren 
Voor vragen over het de inhoud van de functie kun je contact opnemen Hendrico Hillebrand, 
020-5682027.  
 
Sollicitaties uiterlijk 15 oktober 2019 naar: vacatures@NSO-CNA.nl  t.a.v. de heer H. Hillebrand.  
 
Meer informatie: www.nso-cna.nl  
  
Privacystatement: uw (persoons-)gegevens en sollicitatie worden vernietigd direct nadat  de 
sollicitatieprocedure is afgerond.  
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