
 

 
 

 

 
 

FUNCTIEPROFIEL 

 

PRODUCTMANAGER AVANS⁺  

AVANS+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Productmanager Verpleegkunde & Welzijn Avans+ – juli 2019    2 

 

 
Avans+  
 

Avans+ richt zich met een breed scala van (post-)bachelor en masteropleidingen op ambitieuze 

professionals die hun prestaties willen verbeteren en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun 

eigen ontwikkeling. Avans+ levert flexibele ontwikkeltrajecten waarbij performance-verbetering centraal 

staat en de deelnemer zijn eigen leerweg kan vormgeven. Avans+ biedt een assortiment van ruim 200 

opleidingen aan op verschillende locaties in Nederland. vijf bachelor- en negen masteropleidingen zijn 

NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast biedt Avans+ meer dan 400 maatwerk- en incompany-trajecten aan. 

 

De organisatie  

 

Avans+  is een 100% dochter van Avans Hogeschool, telt zo’n 100 medewerkers en meer dan 800 

freelance docenten. De omzet op jaarbasis bedraagt op dit moment circa 19 miljoen euro en jaarlijks is 

er sprake van een groei van circa vijf procent 

 

De opleidingen van Avans⁺ worden ontwikkeld en uitgevoerd door zeven Product Markt Combinaties 

(PMC’s) die opereren binnen verschillende sectoren. De PMC’s zijn integraal verantwoordelijk voor de 

verkoop en productie van hun opleidingen. Op basis van een marktbewerkingsplan maken zij hierover 

jaarlijks afspraken met de directie. Een PMC wordt aangestuurd door een Productmanager. Daarnaast 

bestaat het team van een PMC uit opleidingsmanagers en opleidingscoördinatoren. 

 

De eindverantwoordelijke leiding van Avans+ ligt in handen van een twee hoofdige directie, bestaande 

uit een voorzitter en een lid. De productmanagers vormen samen met de hoofden van de 

ondersteunende diensten het (midden) management van Avans⁺.  Ze leggen verantwoording af aan 

de directie.  

 

De ambitie  

 

Avans+ heeft de ambitie zich als opleidingspartner verder te profileren als businessschool. 

Ze heeft de expertise en faciliteiten om een landelijk dekkend flexibel aanbod uit te voeren van (post-

)bachelor en masteronderwijs. De agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’ zal een verdere impuls geven 

aan de opleidingsvraag van professionals en werkgevers. Dit maakt dat Avans+ alle kansen die zich 

voordoen maximaal wil benutten om zich goed te positioneren als landelijke speler. 

 

 

 

Avans+ is op zoek naar een ondernemende: 

Productmanager voor de PMC Verpleegkunde & Welzijn.    

De PMC Verpleegkunde & Welzijn biedt een breed scala aan opleidingen aan in de zorg. Van 

verpleegkunde in allerlei sectoren tot praktijkondersteuners in een huisartsenpraktijk. De opleidingen 

zijn verdeeld in verschillende opleidingsclusters, namelijk: Huisartsenzorg, Jeugdgezondheidszorg, 

Wijkverpleegkundige zorg en Ziekenzorg. Daarnaast wordt de Bachelor Verpleegkunde aangeboden. 

De opleidingen, die variëren van trainingen van enkele dagen tot volledige (post-)bachelor 

opleidingen, worden zowel op basis van open inschrijving als op basis van maatwerk aangeboden. 
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Posit ie van de Productmanager  

 

Als productmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de opleidingen van de 

PMC Verpleegkunde & Welzijn. Daartoe stel je jaarlijks een marktbewerkingsplan op en overlegt dit 

met de directie. Met het PMC team geeft je vervolgens invulling aan de uitvoering van het plan. Op 

basis van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld van verpleegkunde en welzijn geef je leiding aan de 

ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de verbetering van bestaande opleidingen. Je bent 

verantwoordelijk voor het realiseren van de omzet en margedoelstellingen van de PMC. Om dit te 

realiseren zorg je voor de optimale inzet van resources die je tot je beschikking hebt.  Je bent 

leidinggevende van de PMC en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken. Je legt 

verantwoording af aan de directie.  

 

Taken en verantwoordel i jkheden  

 

• Je bent verantwoordelijk voor de strategie- en marktontwikkeling van je PMC; 

• Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van (nieuwe) opleidingsproducten die passen bij 

die ontwikkeling;  

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de aangeboden producten;  

• Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van het omzettarget en de daarbij behorende marge 

zoals afgesproken met de directie in het jaarlijkse marktbewerkingsplan van je PMC;   

• Je geeft leiding aan de medewerkers binnen de PMC.  

  

Resultaatgebieden 

 

Als PMC manager ben je verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: 

 

1. Verkoop van open- en maatwerk opleidingen;  

• Je stelt het verkoop- en marketingplan op voor de PMC en bewaakt de uitvoering; 

• Je volgt relevante ontwikkelingen in de markt en brengt kansen en mogelijkheden voor 

opleidingen in beeld;  

• Je levert een bijdrage aan marketing- en verkoopactiviteiten en je begeleidt en ondersteunt 

hierbij de accountmanagers;  

• Je creëert leads die leiden tot nieuwe klanten;  

• Je bent sparringpartner van de directie over kansen en prioriteiten binnen je PMC  

 

2. Productontwikkeling; 

 Je vertaalt klant- en/of marktbehoefte naar ontwikkeling van nieuwe opleidingsproducten of 

verbetering van bestaande; 

 Je betrekt de juiste mensen bij de ontwikkeling van nieuwe producten; 

 Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de producten en neemt maatregelen 

wanneer de kwaliteit niet voldoet.   

 

3. Personeel;  

 Je zorgt voor een optimale match tussen de medewerkers en de uit te voeren taken; 

 Je ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers en faciliteert bij hun ontwikkeling; 
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 Je  enthousiasmeert en motiveert de medewerkers, bindt en boeit ze; 

 Je draagt de gewenste cultuur uit en vervult een voorbeeldfunctie. 

 

4. Financiën 

 Je bent verantwoordelijk voor de begroting en budgetten van de PMC, bewaakt de voortgang en 

rapporteert hierover aan de directie.  

 

Funct ie-eisen 

 Je hebt een afgeronde masteropleiding op het gebied van onderwijs en/of verpleegkunde en 

welzijn; . 

 Je bent bekend met het beroepenveld van verpleegkunde en welzijn en bent op de hoogte van de 

ontwikkelingen die daar spelen;  

 Je hebt kennis van onderwijs en opleiden, liefst binnen het beroepenveld verpleegkunde en 

welzijn; 

 Je hebt aantoonbare werkervaring als leidinggevende, liefst in een commerciële setting;  

 Je beschikt over een actueel en productief netwerk dat waarde toevoegt voor de PMC.    

 

 

Persoonlijkheidsprof iel  

 

Als productmanager van Avans+ beschik je over een HBO/academisch werk- denkniveau. Je bent in 

staat om leiding te geven binnen een inhoudsgedreven en intern informele cultuur. Je geeft op een 

zakelijke en prettige manier leiding aan professionals en weet hen te stimuleren bij de uitvoering van 

hun opdracht. Je bent een teamplayer die zich goed weet te verhouden tot zowel de individuele 

medewerkers als tot het totale team. Je bent toegankelijk en inspirerend en bent in staat om innovatie 

en creativiteit in het team te stimuleren. Daarnaast bent je duidelijk en besluitvaardig en geef je het 

team vertrouwen om zich goed te positioneren op de markt.   

 

Je bent met je bijdrage in staat de PMC Verpleegkunde & Welzijn ambitieus en ondernemend in te 

laten spelen op veranderingen die zich voordoen op het gebied van opleiden in haar markt. Je hebt 

kennis van zaken en bent een prettige en betrouwbare  gesprekspartner voor je klanten. Je kunt 

Avans⁺ hierbij op een representatieve manier  vertegenwoordigen. Je hebt affiniteit met (niet 

bekostigd) onderwijs en kennis van de sector Verpleegkunde en Welzijn. Je bent een ervaren 

leidinggevende die de markt van niet bekostigd onderwijs begrijpt en daarin doelstellingen kan 

realiseren. Je beschikt over passend commercieel inzicht en ondernemerschap.  

  

Arbeidsvoorwaarden 

Deze functie wordt marktconform gehonoreerd. Een deel van het salaris zal resultaatafhankelijk zijn. 

Naast de primaire arbeidsvoorwaarden biedt Avans+ een uitstekend pakket secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

 

 

Solliciteren 
 

De werving- en selectieprocedure is in handen van de heer J. Beks, lid van de algemene directie van 

Avans⁺. Belangstellenden kunnen online solliciteren of hun sollicitatie richten aan de afdeling P&O van 

Avans⁺ pz@avansplus.nl. Graag zien we je reactie tegemoet vóór 6 september. De 

sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in de week van 16 september.  

  

mailto:pz@avansplus.nl
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Aanvullende informatie  

Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.avansplus.nl.  

 

Contactgegevens 

De heer J. Beks   Avans⁺  

Directielid 

Tot en met 16 augustus   telefoon: 06-13513628 

 

Afdeling P&O                                          Avans⁺     

Vanaf 19 augustus   telefoon: 076-5258856 

  

 

http://www.avansplus.nl/

