Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool met ca. 1500 studenten voor creatieve ruimtemakers. Op
onze school werken ongeveer 160 medewerkers die met passie hun vak uitvoeren. Vakmensen
die studenten leren hoe je vormgeeft aan de ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont,
werkt, winkelt en ontspant. Of het nou gaat om een huis of een winkel, om ontwerp, inrichting,
onderhoud of communicatie. Om vorm te geven aan de ruimte in de wereld om ons heen hebben
we vakmensen nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies weten wat ze doen. Zulke
mensen leiden wij op. Zulke mensen werken bij ons. Voor de opleidingen Styling& Presentatie
(Medewerker Productpresentatie niveau 2) en Styling, Interieur & Vormgeving (Ruimtelijk
Vormgever, niveau 4) zijn wij met ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar een

Teamleider (0,8 FTE)
Wie ben je
Ben jij de onderwijskundig leider die met passie voor studenten en collega’s zorg wil dragen voor
een goedlopend team? Zit planmatig werken in je genen? Bevorder je een veilig, professioneel
werkklimaat, zodat teamleden optimaal samenwerken en zich blijven ontwikkelen? Zet je de
talenten van collega’s in daar waar ze nodig zijn? Zit inspireren en enthousiasmeren in je DNA?
Kun je je vinden in onze onderwijsvisie en heb je affiniteit met onze branche? Dan zijn we op zoek
naar jou!

vormgeving & styling

creatieve techniek

vastgoed & makelaardij

Wat ga je doen
Samen met twee andere teamleiders ben je integraal verantwoordelijk voor het onderwijs van de
opleidingen Styling & Presentatie (SP) en Styling, Interieur & Vormgeving (SIV), inclusief alle
bijbehorende organisatorische processen. Jij geeft direct leiding aan het eerstejaars
onderwijsteam SIV/SP (circa 16 collega’s).
Onze organisatie is volop in beweging, teams zijn steeds meer aan zet. Teamleiders zijn integraal

verantwoordelijk voor hun eigen team en opleiding(en), maar gezamenlijk ook verantwoordelijk
voor het geheel aan opleidingsmogelijkheden die onze school nu en in de toekomst biedt.
Onderlinge samenwerking met andere opleidingsteams, met de ondersteunende afdelingen maar
ook met de buitenwereld is een must binnen onze droom om een bruisende community te zijn.
Samen met je team zorg je voor kwalitatief goed onderwijs en heeft de zorg voor de studenten je
grootste aandacht. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het team
en de opleidingen en doet dat op een dusdanige manier dat je niet verzandt in de hectiek en
waan van de dag. Doordat je planmatig werkt, kom je daadwerkelijk toe aan het formuleren en
ontwikkelen van het meerjarenbeleid van de opleidingen en Nimeto als geheel. Je bent in staat de
genoemde acties in deze plannen goed te managen, te borgen en deadlines te behalen. Je komt
ons helpen de gewenste cultuurverandering te krijgen waarin teams aan zet zijn. Dat is dé
gelegenheid om je doorzettingsvermogen en positieve energie te tonen!
Je voert personeelsbeleid uit op gebied van ziekteverzuim, talentgesprekken en werving en
selectie van nieuwe medewerkers. Je draagt zorg voor teamontwikkeling en bevordert een goede
sfeer.
Je legt verantwoording af aan de opleidingsmanager.
Door sociale innovatie komen de verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie te liggen.
Hierdoor kan het zijn dat op termijn de functie van teamleider anders ingevuld wordt. Die
beweging en verandering vind je leuk en uitdagend.
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Wat neem je mee
•
HBO werk- en denkniveau;
•
Lef en creativiteit;
•
Leidinggevende ervaring in het onderwijs;
•
Ervaring met (het coördineren/sturen van) onderwijskundige vernieuwingstrajecten;
•
Een procesmatige kijk op het organiseren van onderwijs;
•
Je kunt Nimeto doelstellingen verenigen met teamdoelstellingen;
•
Vaardigheid in het stimuleren en coachen van medewerkers;
•
Je bent tevens in staat om de teamdynamiek in goede banen te leiden;
•
Resultaatgerichtheid zit in je bloed;
•
Als je iets goed regelt, dan regel je het goed voor iedereen;
•
Een achtergrond in, of ervaring met, de branche waarvoor we opleiden is geen
vereiste, maar je hebt uiteraard wel affiniteit met de branche.

Competenties en eigenschappen
De teamleider die wij zoeken, beschikt over:
Onderwijskundig leiderschap
Besluitvaardigheid
Verbindende kwaliteiten
Helicopterview
Empathisch vermogen
Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden
Organisatiesensitiviteit
Procesmatig organisatievermogen
Innovatief vermogen

Wij bieden jou…
•
Een afwisselende, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid.
•
De mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen.
•
Een aantrekkelijk salaris en een goed pakket arbeidsvoorwaarden.
•
Fulltime dienstverband met in eerste instantie tweemaal een jaarcontract met omzetting
naar een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.
•
Functie valt binnen de cao van het mbo (Schaal LD, loopt van € 3.871,- tot € 5.685,-)
•
Een eindejaarsuitkering van 8,33%
•
Vakantiegeld 8%

Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie via e-mail naar HR@nimeto.nl.
Reageren kan tot en met 20 april 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 9
mei. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Jochem Peppelenbos, opleidingsmanager
(030-2714624).

