
  
 

Het onderwijsveld is sterk in beweging. Er wordt steeds hogere onderwijskwaliteit van 
onderwijsinstellingen verwacht, in een tijd dat de dynamiek sterk is toegenomen, de 
verantwoordelijkheid van het onderwijs breder wordt en het leerlingenaantal terugloopt.  

Met onze kennis van het primaire proces en het inrichten van onderwijsorganisaties helpt 
Cube Consulting onderwijs bij deze uitdaging. Dit doen wij door leidinggevenden binnen het 
onderwijs te ondersteunen vanuit een combinatie van betrokken partnerschap en integrale 
inhoudelijke kennis.                                 

Heb jij het idee dat je met jouw kennis en vaardigheden het onderwijs ook verder kan 
helpen? Heb jij de ambitie om met een goede balans tussen flexibiliteit, betrokkenheid en 
eigen verantwoordelijkheid samen verder te groeien? 

Dan willen wij graag met je in contact komen! 

 Gedreven om de onderwijskwaliteit te verbeteren, van concept tot praktijk. Je bent 
conceptueel sterk en in staat dit te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk  

 Analytisch sterk, kennisgedreven, werkt nauwkeurig en kan goed communiceren  

 Hebt een betrokken, ambitieuze, nieuwsgierige en ondernemende instelling 

 Maximaal 2 jaar werkervaring in het onderwijs (PO/VO) en/of aantoonbare affiniteit 
met het onderwijs  

 Met bovengemiddelde resultaten afgeronde relevante academische opleiding (bijv. 
Academische Pabo, onderwijswetenschappen) 

 In bezit van rijbewijs en vervoer 

 De kans om echt iets voor het onderwijs te betekenen 

 Hoge mate van zelfstandigheid en de mogelijkheid om diverse aspecten van het 
onderwijsveld en het adviesvak verder te leren kennen 

 Veel ruimte en aandacht om mee te groeien in een ambitieuze en innovatieve 
adviesorganisatie met korte lijnen 

 Inhoudelijke verdieping op uiteenlopende uitdagende vraagstukken 

 Een team van professionele collega’s met uiteenlopende specialismen 

 Goede arbeidsvoorwaarden en bonus afhankelijk van resultaten 

 

Heb je interesse? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar Cube Consulting onderwijs 
t.a.v. Kim de Jong, k.dejong@cube-consulting.nl 
 
Meer informatie over Cube Consulting onderwijs vind je op www.cube-consulting.nl 
  

Vacature junior-adviseur (16 tot 24 uur per week – op termijn uit te breiden) 

Wie ben jij? 

Wat bieden wij? 
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