De onderstaande vacature is opengesteld voor rijksmedewerkers

Coördinator Basis- en Beroepsopleidingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Opleidingsinstituut DJI
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•

Standplaats Den Haag
Uren per week 32 - 36
Maandsalaris €3.667 - €5.450
Salarisniveau schaal 12
Niveau Master/doctoraal
Vakgebied Onderwijs / opleiding
Reageren voor 23 oktober 2018
Vacaturenummer DJI_582_18
Plaatsingsdatum 9 oktober 2018
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering
Werkplekken 1

Functieomschrijving
Je coördineert de initiële en post-initiële opleidingen voor DJI-specifieke functies. Te denken valt
aan de functies complexbeveiliger, detentietoezichthouder, penitentiair inrichtingswerker,
arbeidsmedewerker, zorgbehandelinrichtingswerker, bedrijfshulpverlener en instructeur
lichamelijke opvoeding.
Kerntaken
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van opleidingsproducten die
specifiek gericht zijn op een functie of rol. Hieronder vallen de Basisopleidingen DJI en
verdiepingsmodules. Voor de functies en rollen die het betreft stel je kwalificatiedossiers op, je legt
deze via de directie van het OI voor aan het Curatorium en onderhoudt deze.
Ten behoeve van de Basisopleidingen DJI en de verdiepingsmodulen initieer en begeleid je
meerdere werkveldcommissies per jaar om op basis van de kwalificatiedossiers de gewenste
opleidingsproducten te definiëren. In samenwerking met het werkveld, het hoofdkantoor DJI,
externe onderwijskundigen en inhoudelijk experts ontwerp je de opleidingsproducten, inclusief het
lesmateriaal, roosters, toetsdossiers en de toetsen zelf. Ook stem je de planning en organisatie van
de basisopleidingen af op de behoefte uit het veld, in afstemming met de accountmanagers van het
Opleidingsinstituut DJI.
Ten behoeve van de beroepsopleidingen onderhoud je contacten met MBO/HBO-instellingen. Denk
hierbij aan contacten op het niveau van de MBO-Raad, landelijke overleggen van HBO-opleidingen
en HBO-lectoraten. Ook wordt, daar waar zinvol, contact gelegd met regionale
onderwijsinstellingen (ROC’s en HBO’s). Insteek daarbij is het daar waar mogelijk realiseren van
verkorte of aangepaste opleidingen (al dan niet voorafgegaan door een EVC-traject) of het beter
aan laten sluiten van de curricula op de wensen en eisen vanuit DJI. Ook is dit contact met
onderwijsinstellingen gericht op het mogelijk maken van stageplaatsen, organiseren van
rondleidingen voor studenten en het verzorgen van gastlessen door DJI-medewerkers. Daarbij is
het van belang dat het directe contact tussen de penitentiare inrichtingen en regionale
onderwijsinstellingen zoveel als mogelijk intact blijft, wordt ondersteund of gestimuleerd.
Om de kwaliteit van de opleidingen en de docenten te bewaken evalueer je regelmatig. Maandelijks
lever je gestandaardiseerde managementinformatie. Je stelt jaarlijks een uitvoeringsplan en
begroting op ten behoeve van het jaarplan van het Opleidingsinstituut DJI.
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Functie-eisen
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Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bijvoorkeur in de richting van toegepaste
onderwijskunde
Je hebt kennis van het MBO- en HBO-veld
Je hebt veel ervaring met het ontwerpen van opleidingen op MBO-niveau, inclusief
bijvoorbeeld het maken van lesmateriaal, roosters en toetsten. Je hebt een hands-onmentaliteit waardoor je niet te beroerd bent om de handen uit de mouwen te steken en samen
met anderen aan concrete producten te werken.
Je hebt ruime ervaring in een vergelijkbare functie
Je hebt onderwijskundige (didactische en methodische) kennis
Je beschikt over overtuigingskracht, goede adviesvaardigheden en bent slagvaardig
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Je kunt goed analyseren en organiseren, bent creatief, innovatief en oplossingsgericht
Je kunt mensen goed verbinden, zowel binnen het OI en DJI als met externe
opleidingsorganisaties
Je bent een teamplayer: het behalen van een gezamenlijk resultaat is voor jou belangrijker
dan individueel ‘scoren’
Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen, onder druk werken en je bent
resultaatgericht

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Arbeidsvoorwaarden

•

Salarisniveau schaal 12

•

Maandsalaris Min €3.667 – Max. €5.450 (bruto)

•

Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

•

Minimaal aantal uren per week 32

•

Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden
Je brief met CV ontvangen wij graag via de link op www.Mobiliteitsbank.nl of
www.werkenvoornederland.nl. Rijksmedewerkers kunnen op hierop inloggen of gelijk klikken
op https://www.mobiliteitsbank.nl/werk/coordinator-basis-en-beroepsopleidingen-DJI-2018-0589.
Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch)
herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur aan
te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.

Voor meer informatie over deze vacature:
Mevrouw A. van Schaardenburgh, Hoofd opleidingen / plv. directeur
088 07 27150
Opleidingsinstituut DJI | www.oidji.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie
ssc@dji.minjus.nl | 088 07 54321
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