
 

Vacature programmamanager Executive Education  
Voor ons Executive Education-programma zijn wij op zoek naar een gedreven 

programmamanager met brede kennis van de vastgoedsector. Met jouw marktkennis & ervaring, 

netwerk en teamgeest breng je de Executive Education-opleidingen van de Amsterdam School 

of Real Estate naar de volgende fase. 

 
Wie zijn wij? 

De ASRE is hét academisch instituut voor vastgoedkunde sinds 1989. De ASRE is het 

opleidingsinstituut waar praktijk, wetenschap en onderwijs samenkomen. Wij bieden postacademische 

opleidingen voor vastgoedprofessionals aan. Ons doel is het vakgebied van de vastgoedkunde te 

professionaliseren. Dit doen wij door binnen een groot aantal opleidingen de beste docenten uit het 

vakgebied en professionals uit verschillende branches samen te brengen. Wij koppelen wetenschap 

aan de praktijk waardoor ons onderwijsaanbod altijd aansluit op de ontwikkelingen in de markt. Het 

opleidingsaanbod van de ASRE bestaat uit vier pijlers: De Master of Real Estate, de Master of Science 

in Real Estate, het Executive Education-programma en ASRE online. 

Wij zijn een klein, hecht en toegewijd team. Samen met een groot netwerk aan betrokken docenten 

leveren wij een bijdrage aan de groeiambities van de ASRE. De lijntjes zijn kort en er heerst een 

informele werksfeer. Onze schitterende locatie aan het IJ is uitgegroeid tot de plek in Nederland waar 

elke dag vakgenoten zich gezamenlijk buigen over nieuwe kennis en inzichten.  

 
Wie ben jij? 

Jij bent proactief, service-gericht, representatief, commercieel en flexibel. Het is jouw passie om continu 

een stap extra te zetten en te denken in leeroplossingen. Je bent een kenner van beleids- en 

marktvraagstukken in het vakgebied en kunt op basis daarvan de opleidingsformule Executive 

Education naar een volgende fase brengen. Je kan een groot netwerk aan docenten opbouwen en 

onderhouden. Je vindt het leuk om samen te werken met de drie andere programmamanagers in het 

professionaliseren van het onderwijs. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

 Het mede opstellen van het beleid ten aanzien van Life Long Learing.  

 Het -in nauw overleg met de kerndocenten- samenstellen van de korte opleidingen. 

 Het coördineren van het uitgebreide docentencorps dat hoofdzakelijk in de praktijk werkzaam is.  

 Het organiseren van compacte kennisevents voor Alumni in samenwerking met marketing. 

 Het vervullen van kleine onderwijstaken. 

 
Wat zijn jouw kwaliteiten? 

 Je bent een groot kenner van actuele vraagstukken in het vakgebied  

 Je hebt een inhoudelijke georiënteerd netwerk binnen de vastgoedsector 

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een functie in relatie tot beleids- en/of 

marktvraagstukken 

 Je hebt een wo-vooropleiding, bij voorkeur in de bedrijfskunde, bedrijfseconomie of ruimtelijke 

wetenschappen 



 

 Je bent in staat brede kennis te vertalen naar een kort onderwijs programma 

 Je hebt affiniteit met onderwijs 

 Je hebt commerciële voelsprieten 

 Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

 Je bent in staat om ambitieuze professionals te enthousiasmeren en te spreken voor groepen 

 Je bent een teamspeler, zowel m.b.t. collega’s als het uitgebreide docentencorps 

 

Wat bieden wij? 

 Een uitdagende baan in een informele werkomgeving, met veel vrijheid om eigen initiatieven te 

ontplooien.  

 In de eerste instantie is het een aanstelling voor een jaar, met de intentie tot  een vast 

dienstverband.  

 Salaris is marktconform 

 Goede secondaire arbeidsvoorwaarden, denk aan: pensioen, scholingsmogelijkheden, 

studiefaciliteiten en mobiliteit. 

 
Is dit iets voor jou en voldoe je aan het profiel? 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Dick Nijhof d.nijhof@asre.nl o.v.v. ‘Programmamanager 

Executive Education’. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kun 

je ook met Dick Nijhof contact opnemen. 

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Leo Uittenbogaard 020-

6681129, l.uittenbogaard@asre.nl  

 

 

 


