
 

Adjunct Directeur Bedrijfsvoering  
 
Wat je doen als Adjunct directeur? 
Beschik jij als Adjunct directeur over een hoog analytisch vermogen om financiële vraagstukken 
op te lossen? Ben je een dienend (én coachend) leider, die goed kan luisteren en medewerkers 
mee kan nemen in veranderingen? Dan is deze Adjunct directeur Bedrijfsvoering vacature echt 
iets voor jou! 

Als Adjunct directeur Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor afstemming met de Stuurgroep 
Bedrijfsvoering, de financiële meerjarenraming en je bent verantwoordelijk (de directeur is 
eindverantwoordelijk) voor de door het Techniek College Rotterdam tijdig op te leveren producten 
op het gebied van de PDCA-cyclus (o.a. maand- en kwartaalrapportages). Je stelt een ontwikkelplan 
op, waarin op organisatieniveau wordt beschreven welke stappen gezet gaan worden. 

Je geeft leiding aan het hoofd Onderwijs Ondersteuning en aan twee business controllers. De 
afdeling Onderwijs Ondersteuning bestaat uit ongeveer 40 mensen. Aan de hand van SLA afspraken 
voor verschillende thema’s (F&C en Inkoop, ICT en IM, Huisvesting en Facilitair 
Onderwijsondersteuning & Projecten, bijvoorbeeld Digitale leeromgeving), ben je daarnaast 
verantwoordelijk voor een effectieve interactie met de directeuren van Albeda en Zadkine bij wie 
in operationele zin de bedrijfsvoering thema’s zijn belegd. Je vindt het leuk om de verbinding met 
deze directeuren te maken waarvan de diensten worden afgenomen. Deze samenwerking heeft als 
doel om gezamenlijk ‘value for money’ voor het primaire proces van Techniek College Rotterdam te 
realiseren. Bedrijfsvoering is meer en meer een integraal ondersteunend onderdeel voor het 
primaire proces. Je bent daarom niet alleen financieel onderlegd maar je kent ook de 
bedrijfsvoeringkolom. 
 

Waar ga je werken? 
Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Zij zijn 
toonaangevend en ambitieus en bieden technisch beroepsonderwijs aan in de regio Rijnmond dat 
goed afgestemd is op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de snelle ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Technisch vakmanschap, lef en innovatie zit van oudsher al in de ‘genen’ van de regio 
en is daarmee bepalend voor de identiteit van het Techniek College Rotterdam. De studenten 
worden zowel houvast als ruimte en uitdaging geboden om zichzelf maximaal te ontplooien, als 
vakman en als mens. 

Techniek College Rotterdam telt circa 7000 studenten, heeft ongeveer 450 medewerkers en is 
hiermee één van de grootste aanbieders van techniekopleidingen op MBO-niveau van Nederland. 
Daarbij faciliteert Techniek College Rotterdam ook het duurzaam leren en verder ontwikkelen van 
technische medewerkers binnen de bedrijven of voor toetreders tot de technische arbeidsmarkt via 
haar contractonderwijs activiteiten. 

TCR is georganiseerd in zes clusters van techniek met ieder een eigen context: IT & Online, 
Maakindustrie, Mobiliteit, Lab & Research, Proces en Maintenance, Bouwen & Wonen. Binnen deze 
clusters bestaan 14 onderwijsteams, aangestuurd door onderwijsteamleiders. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn laag in de organisatie belegd, bij het team – meer en 
meer gericht op resultaatverantwoordelijke teams. Binnen de kaders van het professioneel statuut 
en de kaderstelling van Techniek College Rotterdam verrichten docenten hun taken. 

Er ligt een uitdaging in de steeds complexere samenleving die vraagt om wendbare 
beroepsbeoefenaars. Naast vak-inhoud draait het om (meer) aandacht voor ‘21st century skills’ en 
Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het multidisciplinair benaderen van (technische) vraagstukken is dé 



 
behoefte naar de toekomst. Duurzaamheid en Energietransitie zijn centrale thema’s in de komende 
decennia. Daarnaast gaat meer en meer om data-gedreven processen en beslissingen. Deze 
belangrijke ontwikkelingen bepalen mede de koers van het Techniek College Rotterdam. 

Techniek College streeft er naar om een gezond toekomstperspectief te bieden voor iedereen met 
interesse in techniek, van jongeren die willen excelleren tot en met jongeren met een achterstand 
ten aanzien van de arbeidsmarkt in de regio Groot Rotterdam. Dit vanuit de pijlers van de 
Onderwijsvisie van Techniek College Rotterdam “uniek”, “samen”, “vooruit” en “eigen”. 

De directie van Techniek College Rotterdam bestaat uit 1 directeur en 2 adjunct directeuren. De 
directeur is voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor Techniek College 
Rotterdam en legt verantwoording af aan de Stuurgroep. De adjunct directeur rapporteert aan de 
directeur. Binnen het directieteam wordt gewerkt aan de hand van een portefeuilleverdeling. De 
drie directieleden, de onderwijsteamleiders en de hoofden van dienst vormen samen het 
managementteam van Techniek College Rotterdam. 

Het managementteam heeft een gemeenschappelijk doel, namelijk de kwaliteit van het onderwijs 
verhogen in samenspel met werkveld, bedrijven, VO en HBO-onderwijs. 
 

Wie ben jij als adjunct directeur bedrijfsvoering? 
Techniek College Rotterdam zoekt een betrouwbare, financiële collega in de directie. Je wordt lid 
van een vooruitstrevende directie en beschikt over de volgende eisen (minimumeisen): 

• Afgeronde bedrijfseconomische opleiding of vergelijkbare opleiding op academisch niveau. 
• Kennis en ervaring over de volle breedte van vraagstukken op het gebied van moderne 

bedrijfsvoering. 
• Actuele werkervaring in een financiële functie binnen een grote professionele 

onderwijsorganisatie. 
• Ervaring met bekostigingssystematieken in het algemeen en onderwijsfinanciering in het 

bijzonder. 
• Gedegen kennis van planning & control vraagstukken. 
• Ervaring met risicomanagement. 
• Sociaal vaardig en gevoel voor samenwerking in een grote organisatie. 
• Ervaring met het realiseren, ondersteunen en sturing geven aan complexe 

veranderingsprocessen. 
• Uitstekende vaardigheden op het gebied van complexe onderhandelingsprocessen. 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 
• Combineert een brede, conceptuele blik met een pragmatische ‘hands on’ mentaliteit. 
• Een zakelijk-dienstverlenende instelling met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en 

organisatiesensitief. 
• Goed in staat tot samenwerken en verbinden. 
• Resultaatgericht, besluitvaardig, om kunnen gaan met weerstand. 
• Affiniteit met onderwijs en de publieke sector. 
• Empathisch vermogen. 

 

Het directieteam staat voor diversiteit. Elkaar aanvullen, beschikken over specifieke of aparte 
eigenschappen en het directieteam ontwikkelen en daarmee ook de teams/organisatie. Belangrijk is 
dat je beleving hebt bij de pijlers en de thema’s – de kernwaarden – van de organisatie en dat je 
complementair bent aan de directie. Je beschikt over de volgende competenties: 



 
• Je hebt een hoog analytisch vermogen om financiële vraagstukken op te lossen. 
• Jouw vermogen om resultaten te bereiken en afspraken te doen nakomen met betrekking 

tot financiële kaders van financiering van het onderwijs en mensen dient hoog te zijn. 
• Je bent in staat daadkrachtig te communiceren over het financiële beleid in relatie tot 

onderwijs en kwaliteit. 
• Jouw leiderschap bij planning & control is sterk en je neemt de afdeling/medewerkers mee 

in de ontwikkeling. 
• Je bent een dienend (én coachend) leider, die transparant werkt en goed kan luisteren naar 

de medewerkers zonder de resultaten uit het oog te verliezen. 
• Je geeft richting aan en kunt de medewerkers meenemen in veranderingen. 

 

Wat biedt TCR jou? 
• WTF 1 
• Schaal 14, cao MBO. Vanaf € 5066,- tot € 7053,-, afhankelijke van ervaring. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Standplaats Rotterdam en omstreken 
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd 
 

Hoe ziet de procedure er uit? 
Heb je interesse in deze adjunct directeur vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw 
CV (uiterlijk 6 januari) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 
of via c.brouwers@spijtenburg.nl. 

Het eerste gesprek is op 17 januari in de namiddag en het tweede gesprek op 25 januari vanaf 
18.00. 
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