
 

Vacature 
Junior Projectmanager 
 
Wil jij vanuit Leeuwarden graag in een internationale omgeving werken en heb je 
affiniteit met het onderwijs? Solliciteer dan bij Learning Hub! 

Wat ga je doen? 

• Ondersteunen van de directie en senior projectmanagers bij het leiden van 
grootschalige internationale onderwijsprojecten: 

o Inhoudelijk (onderzoek en onderwijsmateriaalontwikkeling),  
o Financieel en administratief (notulen en rapportages), 
o Ondersteuning bij (de organisatie van) vergaderingen en evenementen. 

• Zelfstandig participeren in kleinere internationale samenwerkingsprojecten: 
o Deelnemen aan projectvergaderingen (in het buitenland en online), 
o Uitvoeren van de betreffende projecttaken, 
o Actief betrekken van (onderwijs)partijen uit de regio,  
o Zorgdragen voor bestendigheid en impact van de projectresultaten; 

 
We zoeken iemand: 

• met een snel werk- en denkniveau, we kijken hierbij vooral naar je 
vaardigheden en interesses en minder naar je studierichting; 

• met allround kwaliteiten:  meerdere ballen in de lucht kunnen houden; 
• die zowel ondersteunend als zelfstandig kan werken; 
• met affiniteit met het onderwijs, met Friesland en Europa; 
• die zich een onderwerp snel eigen maakt en in staat is praktische 

leermaterialen, onderwijsplannen en rapporten te ontwikkelen; 
• met goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel verbaal als 

schriftelijk; 
• met een internationale oriëntatie: je werkt gemakkelijk samen met partners 

uit andere landen; 
• met een zakelijke instelling, die sociaal en goed benaderbaar is; 
• met specifieke kennis die een bijdrage kan leveren aan de doelen van 

Learning Hub; 
• die goed om kan gaan met flexibele kantoortijden en buitenlandse reizen; 



 

Wij bieden: 

• een internationale werkomgeving; 
• een afwisselende functie met doorgroeimogelijkheden; 
• een jaarcontract voor 36 uur per week vanaf 1 oktober 2022; 
• een marktconform salaris; 
• vier procent pensioenopbouw bovenop je brutosalaris;  
• gebruik van laptop en telefoon; 
• een goede work-life balance met 27 vakantiedagen per jaar plus feestdagen; 
• een platte informele werkomgeving; 
• een leuk team met dynamische collega’s! 

 

Sollicitatieprocedure en contact 

Interesse? Stuur uiterlijk 24 augustus je CV met motivatiebrief naar Frank Hiddink  
(frank@learninghubfriesland.nl). Voor verdere informatie neem contact op met 
Frank 06-34035062.  
 
De gesprekken worden ingepland in de week van 29 augustus. 
 

 
Over Learning Hub Friesland 
 
Learning Hub Friesland heeft hart voor het onderwijs en passie voor innovatie, 
internationalisering en samenwerking. Wij helpen onderwijsinstellingen met 
onderwijsvernieuwing door internationale samenwerkingen te initiëren, faciliteren 
en coördineren.  
 
Door te anticiperen op de kansen en fondsen voor innovatie en samenwerking die 
met name de Europese Unie biedt, ondersteunt Learning Hub Friesland de Friese 
kennisinstellingen bij hun ambitie tot onderwijsverbetering. Vanuit onze rol als een 
echte hub brengen we gelijkgestemde mensen samen en werken we samen met 
regionale en internationale partijen om het onderwijs vooruit te helpen. 
 
Learning Hub Friesland is een BV die maatschappelijk verantwoord onderneemt. In 
onze statuten sorteren wij voor op de entiteit die we willen worden: de 
Maatschappelijke BV. Aangevoerd door oprichters Erna van der Werff en Frank 
Hiddink werken we met een team van zes medewerkers. Elk semester worden we  
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ondersteund door een stagiair(e) uit het hbo én mbo. Daarnaast houdt onze Raad 
van Commissarissen toezicht en adviseert ons doorlopend. Zo houden we de 
verbinding met daar waar we ons voor inzetten: het Friese onderwijs. We zijn een 
kleine, vriendelijke organisatie en die internationaal werkt aan grote projecten 
samen met verschillende regionale partners. We houden ons kantoor in de 
Blokhuispoort in hartje Leeuwarden. 
 

Wat doen we? 
 

• Projectvoorstellen ontwikkelen voor scholen of scholen verbinden aan 
andere projectinitiators op basis van de ambities, wensen en input op thema’s 
die hen bewegen. Dit kan een compleet voorstel schrijven zijn maar ook 
kansen spotten: scholen verbinden met initiatieven elders in Europa door ze 
als partner aan te dragen voor interessante samenwerkingsprojecten die bij 
hen passen. 

• In de uitvoering van een project (als de financieringsaanvraag is goedgekeurd) 
het management en coördinatie van een project oppakken en de 
administratie en rapportage voor de school doen. De onderwijsinstelling kan 
dus bij zijn kernactiviteit blijven en met de inhoud bezig zijn. Wij doen al het 
papierwerk, bewaken deadlines, etc. 

• Kennisontwikkeling van onderwijs, overheid en bedrijfsleven op het gebied 
van internationalisering, financieringsaanvragen en projectmanagement 
d.m.v. bijeenkomsten, workshops, 1-op-1 coaching en meelooptrajecten. 

• Ontwikkelen van innovatieve les- en trainingsmaterialen: praktische 
cursussen en interactieve opdrachten direct te gebruiken in de klas en 
daarbuiten.  
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