
Techni Science zoekt....

ADVISEUR NEDERLAND
(32 - 38 UUR)

Jij zoekt..... 
een afwisselende baan waarbij het voortgezet onderwijs en commercie samen komen. Waarbij je een uit-
dagende rol hebt met veel vrijheid en je nauw betrokken bent bij je klanten. Je wil een brug slaan tussen 
de huidige onderwijsontwikkelingen en de praktijk. Je hebt net als ons passie voor het onderwijs, oog 
voor de docent, de leerdoelen en de leerling. Hierin wil jij graag het verschil maken, samen met een hecht 
team.

Wij zijn..... 
Techni Science. Wij helpen het onderwijs met de integratie van de nieuwste technologische leermiddelen 
in de exacte vakken en techniek. Met onze totaaloplossingen bieden wij leerlijnen voor het toekomstbe-
stendig implementeren van nieuwe technologieën zoals digitalisering, programmeren, robotica, AI en IoT. 
Aanvullend op de reeds bestaande bèta- en techniekvakken. Daarnaast helpen wij docenten door middel 
van professionalisering en ontwikkelen wij lesmethodes gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren 
op ons STEAM videoplatform Steamvidz én met basismodules. 

Wij zoeken..... 
- Een commercieel sterke adviseur die de klant centraal stelt en weet wat service inhoudt.
- Een overtuigende persoonlijkheid die goed kan luisteren, snel weet te filteren waar de behoefte  
   ligt en met een passende oplossing kan komen. 
- Een open mindset met kennis van de nieuwste technologieën en exacte vakken, die weet dat 
   nieuwsgierigheid de belangrijkste eigenschap is voor ontwikkeling.
- Een resultaat- en oplossingsgerichte teamspeler die het beste voor de klant en Techni Science wil
- Een teamspeler die waar nodig helpt om Techni Science nog verder te laten groeien. 
   Groei jij met ons mee?

Jij bent.....
- Een commercieeel talent met minimaal HBO werk- en denkniveau. 
- Resultaat- en klantgericht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Liefst ook in het Duits.
- Een zelfstandige teamspeler met de ondersteuning van de professionele binnendienst
- Een positieve, gezellige collega die denkt in oplossingen, kansen en mogelijkheden.

Wij bieden.....
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een enthousiast en professioneel team, een goede onder-
steuning vanuit de binnendienst en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak.

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
Stuur je motivatie en CV per mail naar Enrikke Kuijpers (e.kuijpers@techniscience.com). 
Heb je vragen over de functie? Bel dan op 085 - 902 80 60.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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leuk!


