VACATURE : CURSUSCOÖRDINATOR
De Alliance Française Nijmegen is op zoek naar een nieuwe cursuscoördinator Franse taal en cultuur.
Als “directeur des cours” ben je verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van cursussen, de
cursusadministratie en ben je het aanspreekpunt voor de docenten, cursisten en aspirant-cursisten.
Tot het takenpakket behoort onder meer:
•
Werven van cursisten en verstrekken van informatie over cursussen
•
Organiseren van open dagen aan het begin van het seizoen
•
Plaatsen van cursisten, indelen van de groepen, verdelen over de docenten
•
Beantwoorden van mails en telefonische vragen
•
Werven, inwerken, begeleiden van docenten
•
Bewaken en evalueren van de kwaliteit van de cursussen
•
Deelnemen landelijk overleg AFPB (2x per jaar)
•
Teksten opstellen voor website en brochure
•
Reserveren van cursuslocaties en bewaken van de kwaliteit
•
Uitbetalen van docenten en innen van cursusgeld
•
Organisatorische activiteiten m.b.t. reizen en excursies voor leden en cursisten
•
Bijwonen van bestuursvergaderingen (4x per jaar)
Wat wij vragen:
•
Jouw taalvaardigheid Nederlands en Frans is goed tot zeer goed
•
Werkervaring in een soortgelijke functie of als docent Frans is een pré
•
Je hebt ervaring in het werken met MS-Office toepassingen en begrip van ICT in het algemeen
•
Je kunt goed samenwerken en hebt ervaring in het werken met docenten en vrijwilligers
•
Je bent woonachtig in de regio Nijmegen
Wat wij bieden:
•
Een interessante en afwisselende functie (werkomvang: gemiddeld 8 uur per week) met de
mogelijkheid om een groot gedeelte van je tijd zelf in te delen.
•
Een passend salaris
•
De mogelijkheid om zelf één of meer cursussen te verzorgen
•
Gratis toegang tot culturele activiteiten
Extra: het is tevens mogelijk om deze functie uit te breiden met de functie als coördinator cultuur. Dat
wil zeggen het opstellen van een programma en de coördinatie van de culturele activiteiten van Alliance
Française Nijmegen.
Ben jij de persoon die we zoeken? Kun je starten tussen nu en 1 juli 2022?
Neem dan voor 13 december 2021 contact op met de huidige cursuscoördinator Moniek Vingerhoeds
via mail (cursus.nijmegen @afpb.nl) of telefoon: 06 36564654

