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Profiel bedrijfsbegeleider
Student Company mbo, hbo en universiteit

IBAN: NL 25 ABNA 0403239877
Kvk: 56817312

FUNCTIE
Vrijwillige bedrijfsbegeleider
mbo, hbo of universiteit.
DOEL VAN DE FUNCTIE
Als bedrijfsbegeleider ondersteun en coach je de
studenten in het Student Company programma. Je geeft
bedrijfsmatige adviezen van marktgericht denken tot
en met algemeen management. Je enthousiasme en
ondernemersdrang komen hierbij goed van pas.
JE BELANGRIJKSTE TAKEN ZIJN:
 het bijwonen van de start- en
evaluatiebijeenkomst met docent, student 		
company en coördinator van Jong Ondernemen;
 het periodiek bijwonen van vergaderingen van de
student company;
 het geven van goedkeuring over het
ondernemingsplan in samenwerking met de
begeleidend docent en de financieel begeleider;
 de studenten op verzoek (telefonisch/mail) 		
voorzien van bedrijfsmatige adviezen;
 het geven van goedkeuring aan het (half)		
jaarverslag.

WAT VRAGEN WE VAN JE:
 ervaring als ondernemer of ondernemende 		
werknemer;
 goede communicatieve vaardigheden;
 representatief;
 gesprekspartner voor docenten en
studenten;
 plezier hebben in de omgang met jongeren;
 het Student Company programma met uw
kennis en ervaring naar een hoger niveau 		
tillen;
 samen met Jong Ondernemen haar ambities
waarmaken.
TIJDSBESTEDING
De gemiddelde tijdbesteding is 30 à 40 uur per
schooljaar (september - juni). In de opstartfase
is begeleiding essentieel en intensiever (+/- 6 uur
per maand) de daarop volgende maanden +/- 4 uur
per maand. Als coach krijgt u voor een aantal Jong
Ondernemen evenementen een vrijblijvende uitnodiging.
TEGEMOETKOMING
Als vrijwillige bedrijfsbegeleider vergoeden we graag
uw reiskosten.

CONTACTPERSONEN:
 studenten;
 begeleidend docent;
 financieel begeleider;
 coördinator van Jong Ondernemen.

De studenten worden ook door een financieel begeleider geadviseerd. Beschikt u over financiële kennis
(basis boekhoud kennis en exploitatiebegroting maken) dan willen wij u vragen deze taak op u te nemen. We
steken graag de begeleiding effectief en efficiënt in. Hierdoor ontstaat er geen tekort aan begeleiders. Als u
beide begeleidingsrollen vervult dan moet u rekenen op een tijdsbesteding van 45 uur per company.

