
Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief + CV naar  Gert-Jan Koetsier via 
gert-jan@foodacademynijkerk.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Aanbieder van  
(praktijk)opleidingen 

in de foodindustrie

Een netwerk van 
bedrijven binnen de 

foodindustrie

Het stimuleren van 
leren en ontwikkelen 
binnen bedrijven in 

de foodindustrie

Je werkt samen met een gedreven team van drie mensen. Jullie zetten je in om 
jongeren die op zoek zijn naar hun plek op de arbeidsmarkt, te laten zien welke 
opleidings- en carrièremogelijkheden de foodsector biedt. 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

•   Het organiseren en uitvoeren van voorlichtingen, gastlessen of open dagen; 
•   FAN vertegenwoordigen op beurzen, open dagen en banen- of scholenmarkten;
•   Lidbedrijven activeren om medewerkers een opleiding te laten volgen bij de FAN;
•   Communicatiecampagnes ontwikkelen en uitvoeren met het FAN team;
•   In gesprek gaan met instanties om werving voor de FAN leden te faciliteren.

WE’RE HIRING!
Word jij onze nieuwe Recruiter aankomend foodoperators en foodmonteurs?

Soort opleiding
HBO

Provincie
Regio Foodvalley, Nijkerk

Part-time
24 - 32 uur

Soort dienstverband
In loondienst of zzp-basis

Je hebt affiniteit met het werven van studenten of medewerkers en 
kan (jonge) mensen in beweging zetten;

Een dynamische job met veel vrijheid en ruimte, in een geweldige sector;

De kans om je op allerlei vlakken op persoonlijk en inhoudelijk gebied te 
ontwikkelen;  

Een kans om betrokken te zijn bij een uniek initiatief in de regio.

WAT BIEDEN WIJ?

Je hebt aantoonbare ervaring met het onderwijs en kent de uitdagingen 
van decanen;

Je zit boordevol ideeën, weet deze om te zetten in concrete acties en 
voert deze ook uit. 

WIE BEN JIJ?

Wij zijn FAN. FAN van FOOD!
Niet alleen van lekker eten, maar ook 
FAN van de sector: haar veelzijdigheid, 
innovatie en maatschappelijke 
betrokkenheid. Food Academy Nijkerk 
(FAN) is een bedrijvenvereniging van 
ruim 20 foodbedrijven. We werken nauw 
samen met onderwijs en gemeente. 
We stimuleren leren en ontwikkelen in 
de sterk veranderende (technologische) 
wereld en zijn dé (praktijk)opleiding voor 
de Foodsector waar onderwijs en praktijk 
bij elkaar komen. Onze bedrijven bieden 
volop kansen en mogelijkheden voor 
mensen die willen werken en leren in 
deze dynamische sector.


