
   

De Academie Creatieve Technologie (ACT) is één van de dertien academies Saxion Hogeschool. Er 
studeren dit jaar zo’n 3600 studenten, er werken 310 medewerkers. De opleidingen Hbo-ICT, 
Creative Business, Creative Media & Gaming Technologie en Fashion & Textile Technology leiden de 
creatieve professionals van morgen op. In alle opleidingen worden de sustainable development goals 
zo veel mogelijk geïntegreerd.  

ACT is een levendige community, toonaangevend in state of the art onderzoek en onderwijs. Met 
prachtige labs en andere goede faciliteiten is er bij deze “eigenzinnige” academie een enorme drive, 
“room to experiment” en ondernemerschap.  

Zo ontwikkelen we een Mediahuis, een werkplaats voor studenten waar mediatrainingen worden 
gevolgd en producties worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld televisie of podcasts. Er is, in opdracht 
van een hightech bedrijf, vanuit het XR-lab een onderzeeër in 3D nagebouwd zodat de medewerkers 
met een VR-bril kunnen leren reparaties uit te voeren, zonder op het schip aanwezig te zijn. En wordt 
er succesvol geëxperimenteerd met nieuwe technieken voor duurzaamheid en circulariteit van 
textielproductie. De opleiding HBO-ICT werkt nauw samen met het werkveld, jaarlijks zijn er rond de 
50 bedrijven betrokken bij projecten van studenten in het onderwijs. Resultaten uit deze projecten 
dragen altijd bij aan een innovatieve oplossing die de wereld een stukje beter maakt.   

De Academie wordt aangestuurd door een directeur en twee managers, die tezamen het MT 
vormen. Momenteel is één managementfunctie vacant. Wij zijn op zoek naar een:   

 

Manager Academie Creatieve Technologie 
samenwerken – vernieuwen - realiseren 

 

Als manager ACT:  

- ben je hiërarchisch verantwoordelijk voor een aantal onderwijs - en/of ondersteuningsteams. 
De dagelijkse aansturing van een opleiding gebeurt door de  teamleiders van deze teams. 

- geef je daarnaast leiding aan projectleiders met projecten op het gebied van onderwijs, 
onderzoek of bedrijfsvoeringsprocessen;  

- maak je deel uit van het managementteam (MT) van ACT. Je hebt een leidende rol in strategie 
en visievorming en in de totstandkoming van jaarplannen;  

- vertaal je deze jaarplannen, samen met de teamleiders en andere collega’s, naar concrete 
programma’s, projecten en acties en creëer je draagvlak voor innovaties en veranderingen;  

- geef je daarnaast, samen met je MT-collega’s, integraal leiding aan de academie. De 
portefeuilleverdeling van bedrijfsvoerings- en ondersteuningstaken wordt in nader overleg 
bepaald;  

- draag je bij aan een goede integratie van het onderzoek, dat in de lectoraten wordt 
uitgevoerd, in het onderwijs;  

- vertegenwoordig je ACT in het Saxion Managers overleg en zorg je voor goede 
samenwerkingsrelaties met managers van andere academies en diensten. 



   

Wij zoeken een ervaren manager die:  

 enthousiast wordt van een dynamische onderwijsomgeving met creatieve, eigenzinnige 
studenten en collega’s;   

 oog heeft voor individuele collega’s: die verbindt, benaderbaar is en inspireert. Een hartelijke, 
warme persoonlijkheid heeft; 

 ervaren is in het vormgeven van organisatieontwikkeling van een afdeling en weet hoe mensen 
hierin mee te nemen;  

 een “closer” is, resultaatgericht, pragmatisch. Die zorgt dat zaken worden afgerond;  
 goed thuis is in het projectmatig werken en deze kennis en ervaring kan overdragen aan 

anderen;   
 strategisch denken kan combineren met hands-on zaken voor elkaar krijgen;   
 in oplossingen en niet in problemen denkt. Positief, met humor. Die het vermogen heeft om 

ogenschijnlijk ingewikkelde zaken lichter maken;   
 een ondernemende blik heeft, nieuwe kansen en mogelijkheden ziet, voor de opleidingen, ACT 

en Saxion als geheel; 
 affiniteit heeft met onderwijsprocessen;  
 sterk is in bedrijfsvoerings- en kwaliteitsvraagstukken;  
 een masterdiploma heeft 
 een goed gevoel voor humor heeft ;-) 
 

Saxion biedt:   

Een boeiende functie (0,8 of 1,0 FTE) waarin je met veel autonomie werkt in een maatschappelijk 
relevante en dynamische organisatie. Er is volop ruimte voor initiatieven en ontwikkeling. Je 
krijgt een aanstelling als Manager 1, aanvankelijk voor de duur van één jaar, met de intentie om dit 
te verlengen. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 6.326,17 (schaal 13 - cao-
hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering 
van 8,3%, mogelijkheden voor een ruim aantal vakantiedagen en uitstekende faciliteiten om thuis te 
werken. Ook heb je de mogelijkheid om jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven 
ontwikkelen door het volgen van interne en/of externe trainingen of opleidingen. Saxion streeft naar 
diversiteit in de samenstelling van haar organisatie.             

 

Solliciteren en procedure:  
Kandidaten wordt verzocht zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk 29 maart 2022 voor 11 uur door 
een CV en een motivatiebrief te sturen naar ManagerACT@interexcellent.nl. 
Op basis van de CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met 
Geert-Jan Poorthuis bij InterExcellent in Baarn en/of Sanne Lohman bij Lohman Advies in Hengelo, of 
via MS Teams in week 13 en 14 van 2022. 
De best passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie van Saxion die 
bepaalt wie worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. De gesprekken binnen Saxion vinden 
plaats in het tweede deel van april 2022. De exacte data zullen in het oriënterend gesprek worden 
gecommuniceerd. 
We streven er naar de procedure vóór 1 mei 2022 af te ronden. 
 

 Meer informatie over Saxion, klik op: Over Saxion | Hogeschool Saxion 
 Meer informatie over de Academie, klik op:  Academie Creatieve Technologie (ACT) - 

Saxion | Hogeschool Saxion 


