
InterExcellent Executive Search 

Villa Parkstaete | Amalialaan 41 │ 3743 KE  Baarn │ T +31 (0)35 5280430  │www.interexcellent.nl │ office@interexcellent.nl 

  
 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL 

 

 

 

 

 

 

Voor de functie van: DIRECTEUR ACADEMIE HOSPITALITY BUSSINESS SCHOOL 

Van de:   HOGESCHOOL SAXION 

Datum:   OKTOBER 2018 

 

  

http://www.interexcellent.nl/


   2 
DIRECTEUR ACADEMIE HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL, Hogeschool Saxion 

  
InterExcellent Executive Search BV 

Villa Parkstaete | Amalialaan 41 │ 3743 KE  Baarn │ T +31 (0)35 5280430  │www.interexcellent.nl │ office@interexcellent.nl 

   

  

Advertentie in de gedrukte media op 6 en 10 oktober 2018 

 

http://www.interexcellent.nl/


   3 
DIRECTEUR ACADEMIE HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL, Hogeschool Saxion 

  
InterExcellent Executive Search BV 

Villa Parkstaete | Amalialaan 41 │ 3743 KE  Baarn │ T +31 (0)35 5280430  │www.interexcellent.nl │ office@interexcellent.nl 

   

  

HOGESCHOOL SAXION  
 
Historie en profiel  

In 1998 fuseerden de Hogeschool Enschede en de Hogeschool IJselland tot Stichting HON 

(samenwerkende hogescholen Oost Nederland). Twee jaar later koos de stichting als nieuwe naam 

‘Saxion Hogescholen’. 

 
Saxion Hogeschool in kengetallen (2017) 
 

 Oprichtingsjaar 1998 (en eerder 1886 en 1922) 

 3 steden: Apeldoorn, Deventer en Enschede met totaal 6 opleidingslocaties 

 studenten 26.224 

 2.812 fte medewerkers 

 Omzet ruim € 230 miljoen 

 13 academies 

 58 bacheloropleidingen 

 5 masteropleidingen 

 Vele netwerken 

 

 
Governance & Organisatiestructuur  

 

  

http://www.interexcellent.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/profiel/historie
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs
https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/feiten-en-cijfers/jaarverslag
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/masters
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College van Bestuur 

Het College van Bestuur (CvB)  is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid 
en het beheer van Saxion. Het CvB werkt collegiaal samen en bestaat uit twee leden die zijn 
benoemd door de Raad van Toezicht: 
 

 Voorzitter: drs. Anka Mulder 

 Lid en vice voorzitter: mr. Ineke van Oldeniel 
 

Binnen het CvB zijn de aandachtsgebieden verdeeld waarbij er in en met elkaars portefeuille 
wordt meegedacht. 

 
 
CONTEXT VAN DE FUNCTIE  

Academie Hospitality Business School  

 

De opleidingen van de Hospitality Business School (HBS) zijn gebaseerd op een belangrijk aspect; 

gastvrijheid. De Academie leidt professionals op die letterlijk over grenzen heen kunnen kijken, zodat 

zij met innovatieve, flexibele oplossingen komen die economisch haalbaar én maatschappelijk 

gewenst zijn. Uitstekende vakdocenten, een prima onderwijsvisie en de vertaling daarvan naar 

onderwijs op hoog niveau vormen daarvoor de basis. De Academie heeft 2 locaties: Apeldoorn en 

Deventer.  

 

Op de Academie HBS kunnen studenten terecht voor de volgende opleidingen: 

 

Bachelor (voltijd Nederlands) 

 

 Facility Management 

 Hotel Management 

 Tourism Management 

 Interior Design and Styling (Jan des Bouvrie Academie) 

 

Bachelor (deeltijd Nederlands) 

 

 Facility Management 

 Hotel Management 

 Tourism Management 
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Bachelor (voltijd Engels) 

 

 Hotel Management 

 Tourism Management 

 

Master (voltijd en deeltijd) 

 

 Facility and Real Estate Management 

 Master of Business Administration 

 Master of Arts in Management 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING  

U wordt verantwoordelijk voor de juiste inzet en ontwikkeling van de medewerkers, zowel op 

individueel als op teamniveau. Hiermee bewaakt u, zowel het proces als de output, de 

werkzaamheden van HBS. De medewerkers van de Academie zijn professionals en hebben in principe 

een grote zelfstandigheid in hun functioneren. Dit vraagt om stimulerend en verbindend leiderschap.  

De Directeur Academie HBS: 

 stuurt de Academie aan en regisseert de veranderingen die de komende jaren binnen het 

onderwijs en de organisatie plaatsvinden 

 is voorzitter van de stuurgroep van het Kenniscentrum Hospitality 

 levert een belangrijke bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek met als 

doel dat Saxion een (inter)nationale kennisinstelling wordt 

 zal samen met docenten en medewerkers de taakverantwoordelijkheid van teams binnen de 

academie, waar mogelijk, helpen vergroten 

 betrekt op inspirerende wijze medewerkers, studenten en het werkveld bij de visie en 

praktijk van de academie 

 vertaalt de strategische doelstellingen van Saxion naar de academie 

 geeft in samenwerking met collega directeuren Saxion-brede beleid- en uitvoeringszaken 

vorm 

 vertegenwoordigt de academie en daarmee Saxion, intern, extern en (inter)nationaal 

 levert een actieve bijdrage aan -of is voorzitter- van één van de beleidsgroepen binnen 

Saxion 
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DE KANDIDAAT (M/V) DIE WIJ ZOEKEN  

 heeft een afgeronde relevante academische opleiding 

 is in staat om de visie, de koers van de academie, te delen met medewerkers en stakeholders 

 is een strateeg die in staat is om veranderingen in het onderwijs in goede banen te leiden 

 behartigt de belangen van de organisatie in het politieke speelveld 

 heeft als manager oog voor de talenten en de ontwikkeling van medewerkers 

 is een representatieve vertegenwoordiger binnen het internationale werkveld van hospitality 

 is toegankelijk voor collega’s en studenten binnen het werkveld 

 zal samen met anderen een bijdrage leveren aan een lerende organisatie 

 inspireert, motiveert, is ondernemend, intercultureel vaardig, representatief, heeft durf en 

empathie 

 is zowel mondeling als schriftelijk sterk communicatief vaardig  

 heeft affiniteit met of ervaring binnen het hoger onderwijs 

 heeft aantoonbare ervaring op het gebied van het vertegenwoordigen van de visie en 

strategie van een grotere organisatie binnen het hospitality werkveld 

 heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als 

internationaal 

 is in staat om onderzoek(-sprojecten) en output op waarde te schatten 

 kent een uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en 

geschrift 

 heeft ervaring met het werken binnen een internationale context en met internationale 

verhoudingen 

 heeft gevoel voor humor  

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
Saxion Hogeschool biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De 

Directeur HBS wordt marktconform gewaardeerd en verdient op basis van fulltime (38 uur per week), 

afhankelijk van ervaring  maximaal circa 100.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering volgens schaal 15 van de CAO Hogescholen). 

Saxion Hogeschool kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 

vakantiedagen op voltijdbasis, een ABP pensioen en een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, 

en opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.  

 

Aanvullende informatie over de cao: www.werkenbijsaxion.nl/site/arbeidsvoorwaarden 

 

http://www.interexcellent.nl/
http://www.werkenbijsaxion.nl/site/arbeidsvoorwaarden
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Het dienstverband start met een periode van 1 jaar met daarna uitzicht op een vast dienstverband bij 

goed functioneren.  

SOLLICITATIE PROCEDURE 
 
De begeleiding van de werving, search en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Executive 
Search, in de persoon van de heer drs. G.J.A.M. (Geert-Jan) Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken 
voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende 
kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden 
eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen Saxion  
 
Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel 
uitmaken van de procedure. 
 
 
PLANNING 

 Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en Curriculum Vitae) ontvangen we graag zo 

spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 22 oktober 2018. We verzoeken u om beide documenten 

te uploaden via www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures. 

 Op basis van CV en briefselectie worden kandidaten komende week uitgenodigd voor een 

oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn, vanaf week 41 tot week 44.  

 De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de Selectiecommissie 

binnen Saxion die beslist met wie zij wenst kennis te maken.  

 De 1e gespreksronde vindt plaats op 16 november van 13.00-17.00 uur met de 

Selectiecommissie in Deventer.  

 De 2e ronde gesprekken vinden plaats met de Adviescommissie. Datum volgt z.s.m.  

 Daarna volgt het arbeidsvoorwaardengesprek. Datum volgt z.s.m.  

 

Saxion streeft ernaar de Directeur HBS in november te kunnen benoemen en wenst dat haar nieuwe 

Directeur uiterlijk 1 maart 2019 aantreedt. 

 

CONTACT OVER DEZE VACATURE 

Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Executive Search, Baarn. Tel: 035- 5280430 of 

www.interexcellent.nl en mail via saxion@interexcellent.nl. 

 

 
 
Meer informatie over Saxion vindt u via www.saxion.nl 
 

 
 

We zien met belangstelling uit naar uw reactie! 
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