VACATURE
Accountmanager (1,0 fte)
Heb je een groot hart voor onze studenten én een groot netwerk in het werkveld van de
Research Instrumentmaker?
De Leidse instrumentmakers School (www.lis.nl) is op zoek naar:
Een gedreven, bevlogen en commerciële accountmanager voor het onderhouden en uitbreiden van het
(internationale) netwerk van de LiS en het werven van afstudeeropdrachten en projecten. Je maakt
onderdeel uit van een sterk team met enthousiaste en deskundige collega’s.
Wat doet een accountmanager?
Tot je takenpakket behoort onder andere het:
•
•
•
•
•
•
•

Werven van (afstudeer)stageplekken, opdrachten en projecten voor onze studenten;
Matchen van de leer- en ontwikkelvragen van onze studenten bij het juiste bedrijf;
Het onderhouden van het bestaande netwerk en het verder opbouwen van een netwerk in
binnen- en buitenland;
Ondersteunen van LiS TOP en LiS Academy bij het verwerven van opdrachten voor de externe
markt;
Begeleiden van studenten tijdens hun stage, in het projectonderwijs in semester 7 en bij het
afstuderen in semester 8;
Actief bijdragen aan het vergroten van de (naams)bekendheid van de LiS door deelname aan o.a.
beurzen;
Organiseren van netwerkbijeenkomsten op de LiS (waaronder jaarlijkse stagebedrijven-markt).

Wat vragen wij van jou?
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• Commercieel inzicht en de kracht om een groot netwerk op te bouwen en te onderhouden;
• Grote affiniteit met de doelgroep van MBO studenten en in het bijzonder onze LiS studenten;
• Een passie voor de ontwikkeling van onze studenten en betrokkenheid bij hun
toekomstmogelijkheden;
• Het meebrengen van een netwerk in het werkveld van de (Research) Instrumentmaker is een
pré;
• Voorkeur voor het hebben van een lesbevoegdheid of de bereidheid deze te halen.
Wat bieden wij?
• Een dynamische en inspirerende werkomgeving;
• Goede arbeidsvoorwaarden (cao MBO);
• Een klein, gezellig en betrokken team van collega’s;
• Een aanstelling voor de duur van een jaar met zicht op verlenging en salaris conform
docentschaal LC;
• Vakantietoeslag van 8% en vaste eindejaarsuitkering van 8,33%.
Informatie en sollicitatie
Spreekt onze vacature je aan, stuur dan voor woensdag 29 juni je motivatiebrief en curriculum vitae naar
mevrouw Muntinga, manager Onderwijs, via muntinga@lis.nl. De eerste gesprekken zullen in de week
daarop plaatsvinden. Mocht je meer informatie willen, dan kun je daar mevrouw Muntinga voor
benaderen via haar mailadres.

