PROFIEL LID WERKGROEP SKILLS HEROES
Rol
Lid van de werkgroep Skills Heroes, meedenken en beoordelen van (door)ontwikkeling, verbetering, groei en
uitbreiding van Skills Heroes, vakwedstrijden in het mbo in het kader van excellentie op lokaal, regionaal,
nationaal niveau en waar gevraagd ook op internationaal niveau.

Taak
* beoordelen van (nieuwe) operationele zaken en ontwikkelingen voor vakwedstrijden en (omvang) van
vakwedstrijden
* beoordelen voorstellen voor de inhoudelijke (door)ontwikkeling van vakwedstrijden en het jaarlijkse
projectplan van Skills Heroes
* doen van voorstellen voor de uitgroei van richtingen in vakwedstrijden en de beoordeling ervan
* beoordelen voortgangsresultaten van WSNL in het project Skills Heroes
* sparringpartner zijn voor WSNL in bijstellen van beleid en projectplan Skills Heroes
* verantwoording afleggen over inzet en resultaten werkgroep bij de jaarvergadering van Skills coördinatoren
en aan de stuurgroep en directie WSNL
* aanwezig zijn en actieve bijdrage leveren aan werkgroep vergaderingen, 5 tot 6 x per jaar
* bereid zijn om als technisch voorzitter/notulist op te kunnen treden van de werkgroep
*Aanspreekpunt zijn in de toegewezen regio voor collega Skills Coördinatoren en het uitdragen van
gezamenlijk beleid en de waarde van Skills Heroes
* voorbeeld zijn voor andere coördinatoren in het mbo
* in voorkomende gevallen optreden als ambassadeur en/of liaison bij andere scholen en bij (lokaal/regionaal)
bedrijfsleven.
Niveau/omvang/voorwaarden
* werkzaam in het mbo op een school bij voorkeur in een verantwoordelijke leidinggevende, beleids- of
communicatiefunctie. Of voor de standsorganisatie van het mbo werkzaam zijn in een vergelijkbare functie.
* Skills coördinator zijn namens de school
*kennis van en (structurele)betrokkenheid bij regionale mbo/ bedrijfsleven/ branche samenwerkingen cq
overleggen
* bijzondere kennis van beroepsonderwijs en van inhoud en organisatie van vakwedstrijden
* globale kennis van wedstrijdopdrachten en –systematiek
* kennis van WSNL, structuur, organisatie en (inter)nationale context
* pro-actief zijn, en voorstander zijn van vakwedstrijden
* om niet in uren en inzet actief zijn voor deze activiteiten als werkgroep lid
* toestemming van CvB hebben voor inzet aan werkgroep Skills Heroes

