‘Naar een meer betrokken ASRE'

Junior Programma Coördinator
Aantal uur: 32 uur
Locatie: Amsterdam
Startdatum: in overleg maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk
De ASRE is op zoek naar een Junior Programma Coördinator ter ondersteuning van het huidige
team aan Programma Managers en Programma Coördinatoren.
De opdracht van deze functie omvat:
-

Meedenken over nieuw te ontwikkelen lesprogramma’s: o.a. door het inbrengen van
actualiteit, zoeken van relevante literatuur, het ontwikkelen van case-materiaal, het
samenstellen van syllabi. Dit betreft zowel lesprogramma’s binnen het masteronderwijs als
binnen de pijler ASRE Online.

-

Opstellen van inhoudelijk samenhangende roosters

-

Helpen ontwikkelen en checken van toets- en oefen materialen

-

Afstemmen van les materialen op de leerdoelen

-

Het fungeren als ‘test-student’ voor de pijler ASRE online

Gezocht profiel?
-

Recent afgestudeerd (WO-Master) op het gebied van ruimtelijke wetenschappen/ sociale
geografie, planologie of bouwkunde
Kan goed schrijven
Heeft affiniteit met vastgoedkunde en heeft kennis van de werking van vastgoedmarkten
Heeft affiniteit met online onderwijs
Heeft een energieke, positieve, praktische ‘hands-on’ instelling
Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden; is in staat zich soepel te bewegen tussen de
studenten en heeft een klantgerichte/dienstverlenende instelling.
Is in staat om gestructureerd te werken.

Wat bieden wij je?
Een boeiende baan in een dynamische en informele werkomgeving. Aanstelling vindt in
eerste instantie plaats voor een jaar, met kans op een vast dienstverband. Salariëring
volgens universitaire inschaling. Daarnaast zijn er goede voorzieningen op het vlak van
pensioen, scholingsmogelijkheden, studiefaciliteiten en mobiliteit. Je krijgt alle ruimte om
jezelf verder te ontwikkelen.

‘Naar een meer betrokken ASRE'

De organisatie
ASRE is het academisch instituut voor vastgoed in Nederland. Dit doen we door vastgoed te
onderwijzen, te onderzoeken en kennis & inzichten over vastgoed te delen en bespreken.
We laten vastgoedprofessionals hard werken maar ook mooie momenten met elkaar
beleven. Onze 30 medewerkers, 150 docenten, 10 onderzoekers en hoogleraren, 250
studenten en 3.500 alumni maken samen de vastgoedsector interessant en veelzijdig.
Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Asset Management, Vastgoedbeleggen, Real
Estate Valuation en Gebieds- & Vastgoedontwikkeling. ASRE is ervan overtuigd dat kennis
van en inzicht in de actuele, theoretische en praktische vastgoedvraagstukken, professioneel
handelen stimuleert.
We werken in een klein maar toegewijd team. We werken met korte lijnen in een informele
werksfeer. In onze vastgoedbibliotheek heerst een dynamische sfeer met als centrale plek
de bar (met uitzicht op het IJ!) waar onze studenten, docenten en wijzelf koffie drinken of een
borrel.
Heb je belangstelling?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jantine Schrader 0206681129 j.schrader@asre.nl
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan je motivatiebrief
en CV naar Dick Nijhof d.nijhof@asre.nl o.v.v. ‘Vacature junior programma coördinator’. Wil
je meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kun je ook met Dick
Nijhof contact opnemen.

