De Volksuniversiteit Utrecht is een begrip in de regio Utrecht. Inmiddels zijn wij
uitgegroeid tot de grootste Volksuniversiteit van Nederland. Al meer dan 100 jaar bieden
wij alle Utrechters, ongeacht opleidingsniveau en achtergrond de mogelijkheid zich een
leven lang te ontwikkelen. Nu de huidige directeur met pensioen gaat, zoeken wij een
bevlogen opvolger.

Het bestuur zoekt een: DIRECTEUR m/v voor 36 uur per week.

Volksuniversiteit Utrecht, waar samen leren het best is!
Weinig plekken in Utrecht zijn zo bruisend en divers als de Volksuniversiteit Utrecht. Met meer
dan 400 cursussen bieden wij onze cursisten de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. Ze leren
bijvoorbeeld Nederlands voor inburgering of op hoog niveau Japans voor op het werk, Italiaans
voor op vakantie, of Zweeds om met familie te communiceren. Ze verrijken hun kennis met
cursussen (kunst)geschiedenis, filosofie, of tai chi chuan. Ze uiten zich met tekenen en
schilderen, ruimtelijk werken of fotografie. En ze versterken hun kansen op de arbeidsmarkt met
bedrijfsgerichte cursussen zoals overtuigend communiceren, social media en persoonlijke
effectiviteit. Samen hebben onze cursisten zoveel nationaliteiten, leeftijden en redenen om
zichzelf te ontwikkelen dat het niet te tellen is. Maar wat zij gemeen hebben, is een honger naar
kennis en de behoefte om nog beter te participeren in onze samenleving of hobby’s verder te
ontwikkelen.

Over de Volksuniversiteit Utrecht
Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, gericht op volwassenenonderwijs. Een team van 6
medewerkers zorgt samen met , 87 docenten en 4819 cursisten voor een constante dynamiek in
ons historische pand aan de Nieuwegracht. Daarnaast verzorgen wij cursussen vanuit diverse,
goed bereikbare, secundaire locaties.

De professionele en ongedwongen sfeer zorgen voor een motiverende omgeving. Onze cursisten
waarderen ons met name vanwege het brede aanbod van cursussen, de vakkundige en
gepassioneerde docenten en de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding,.

Jouw rol
Als directeur van de Volksuniversiteit Utrecht heb je een duidelijke visie op de ontwikkeling van
de Volksuniversiteit en haar unieke toegevoegde waarde voor de stad Utrecht en omstreken. Je
verbindt en leidt het team in deze visie, gericht op het gezamenlijke succes. Je zorgt voor de
juiste kaders en richting en geeft de professionals ruimte waar mogelijk en sturing waar nodig, als
onderdeel van hedendaags personeelsbeleid. Je bent gericht op een optimale inzet van mensen
en middelen in de organisatie, denkt en handelt vanuit een duidelijk kwaliteitsperspectief en
coacht het team hierin. Je stuurt en rapporteert op basis van relevante KPI’s en inzichtelijke
kwantitatieve en kwalitatieve rapportages, ontwikkelt het beleid en bewaakt de kwaliteit van de
dienstverlening en het aanbod. Je bent verantwoordelijk voor realisatie conform plan, binnen
vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kosten, kwaliteit, tijd en organisatie.

Je treedt naar buiten als boegbeeld en ambassadeur van de Volksuniversiteit, brengt de missie
van Volksuniversiteit Utrecht overtuigend over en weet de organisatie goed te positioneren in de
stad en in de markt. Je hebt een sterk en actief netwerk in de regio Utrecht en met partners
realiseer je effectieve en vruchtbare samenwerkingen. Je bent innovatief, commercieel en
creatief, je signaleert en creëert kansen in de markt en weet die voor de Volksuniversiteit Utrecht
optimaal te benutten.

In samenspraak met het bestuur geef je richting en invulling aan de visie en missie van de
Volksuniversiteit Utrecht en je vertaalt deze in strategische doelen en concrete acties voor de
organisatie.

Jouw professionele succesfactoren











academisch werk- en denkniveau;
sterke affiniteit met volwassenenonderwijs;
aantoonbare eindverantwoordelijkheid gedragen;
inspirerend en verbindend leiderschap;
ruime ervaring met organisatorische verandering, met begeleiden van organisaties hierin en met
coachen van een team van professionals;
vernieuwend denker en charismatische doener: vertaalt ideeën naar oplossingsrichtingen;
resultaatgericht en schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
oog voor inhoud en proces, effectief in communicatie;
uitstekend stakeholdermanagement: omgevingssensitief en politiek vaardig; en
een sterk en actief netwerk in de sociaal-culturele sector van de stad en regio Utrecht is een pré.
Wat wij bieden:
Een uitdagende en gevarieerde werkplek met een betrokken team. In de salariëring en
arbeidsvoorwaarden volgen wij de cao Sociaal Werk, schaal 12 met mogelijke uitloop naar schaal
13, afhankelijk van ervaring. De benoeming gaat bij voorkeur in het najaar van 2019 in.

Geïnteresseerd?
Als je geïnteresseerd bent in deze functie en je herkent in het profiel, dan nodigen wij je graag uit
te reageren. Mail ons jouw CV en motivatie naar bestuur@vu-utrecht.nl voor 1 juni 2019.

Voor vragen over de vacature kunt je contact opnemen met Astrid Visser, bestuursvoorzitter,
bereikbaar op telefoonnummer 06 20440363. Gesprekken zullen in juni 2019 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Meer informatie over de
Volksuniversiteit Utrecht kun je vinden op onze website.

