Lead product development - Economie
Heb jij een economische achtergrond en een aantal jaar werkervaring als financieel professional? Wil jij
met jouw ervaring impact maken in het opleiden van de nieuwe generatie (bedrijfs)economen en
professionals? Dan is de kans groot dat wij op zoek zijn naar jou!
Door de groeiende vraag naar onze innovatieve blended-learning lesconcepten waarbij online een grote
rol speelt, hebben wij een unieke kans voor jou: wij zijn op zoek naar een lead product development
Economie. Oftewel, jij gaat er mede voor zorgen dat onze economische productportfolio zich verder
ontwikkelt en uitbreidt.

Over BAES Education
BAES Education is een start-up met een uniek en bewezen blended learning lesconcept dat wordt
gebruikt door meer dan 10.000 studenten op het merendeel van de hogescholen in Nederland. Na de
oprichting in 2017 is BAES Education ieder jaar met meer dan 100% gegroeid. Daar zijn we trots op.
Het is onze missie om leren begrijpelijk en haalbaar te maken voor iedereen. Bij deze missie hoort een
ambitieus lange termijn doel:

“In 2035 zijn we een dé go-to solution voor studenten en docenten met mondiale footprint en meer
dan 5 miljoen gebruikers binnen het tertiair onderwijs, home schooling en de zakelijke markt met als
doel het gat te verkleinen tussen theorie en praktijk.’

Wie zoeken wij?
Als lead product development ben je verantwoordelijk voor de volledige ontwikkeling van nieuwe
economische vakken binnen de productportfolio van BAES. De inhoud die jij ontwikkelt zal in onze unieke
adaptieve online lesomgeving worden aangeboden aan de studenten en vervangt de traditionele
boeken en andere lesmaterialen.
We zijn op zoek naar een ambitieuze (financial) consultant die de consultancy wil verlaten om echt
impact te maken in de onderwijssector.
Het lijkt jou leuk om nieuwe content te creëren die aansluit bij de verwachtingen van de student van
deze tijd. Je hebt een duidelijke visie over hoe je complexe onderwerpen simpel moet uitleggen.
Daarnaast weet jij wat belangrijk is in de praktijk en wat je wilt laten terugkomen in het curriculum. Je
bent conceptueel sterk en kan vanuit een kapstok onderwerpen structureren en dan uitleggen. Je vindt
het leuk om te schrijven en te creëren.
De snelheid van de ontwikkelingen en de verantwoordelijkheden die je bij ons als start-up krijgt spreken
jou enorm aan. Dit is een unieke kans om jouw ervaring in te kunnen zetten op het gebied waar het er
echt toe doet, het onderwijs! Hier kun je echt impact maken en laten zien wie je bent!
Je bent accuraat en resultaatgericht, door jouw gestructureerde werkwijze ben je in staat om deadlines
te behalen terwijl je fouten minimaliseert. Je bent in staat jouw visie en werkwijze over te brengen op
(externe) teamleden waardoor het werk effectief wordt gecoördineerd. Je communiceert open en direct,
met een goede dosis humor.

Onze verwachtingen van jou
•
•

Je hebt een academische opleiding met veel plezier afgerond;
Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring als consultant of financieel professional;
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•

Je hebt een economische of gerelateerde achtergrond of ervaring in het vakgebied;

•
•
•

Je hebt een bewezen track-record waarbij je kunt aantonen nauwkeurig en gestructureerd te
kunnen werken;
Je hebt bewezen deadlines te kunnen halen en onder druk te kunnen werken;
Je bent gepassioneerd om samen met ons de onderneming exponentieel te laten groeien;

•

Je hebt een oprechte interesse om echt impact te maken bij een start-up in de onderwijssector;

•
•

Je bent zelfstandig en proactief.
Je bent 32 uur in de week beschikbaar, fulltime mag zeker ook;

Team
Je wordt onderdeel van een klein vast team, dat bestaat uit de twee oprichters en een lead developer.
Dit team wordt ondersteund door vele flexibele externe krachten. Het is een open onderneming waarbij
veel vrijheid wordt gegeven. Zoals in elke startup wordt er verwacht dat je je flexibel kan opstellen, om
in deze beslissende fase van de groei ons te ondersteunen. Als er een kans komt om de onderneming een
groeispurt te laten maken, sta jij klaar om er extra tegen aan te gaan.
Onze kernwaarden zijn een leidraad om onze missie verder handen en voeten te geven. Dit is ook de
leidraad voor de cultuur die we in ons bedrijf willen creëren:

•

IMPACT. Wij hebben een duurzame impact op de mensen die wij helpen.
EIGENTIJDS. Onze oplossingen sluiten aan op de ontwikkelingen in de wensen van studenten en
docenten, in vorm en inhoud.
DESIGN. Wat wij maken is mooi en goed.

•
•
•

TOEPASBAAR. Wat wij maken is pragmatisch, zonder opsmuk en direct toepasbaar.
WIL IK HEBBEN. Dat wat wij opleveren, zouden wij altijd zelf moeten willen hebben.
FUN. Wij gebruiken FUN als instrument om barrières te doorbreken.

•
•

Wat bieden wij jou?
•

Een rol als product lead bij een snelgroeiende start-up;

•
•
•
•
•
•

De mogelijkheid om impact te maken bij een start-up in de onderwijs sector;
Een vast dienstverband voor 32-40 uur;
De flexibiliteit om 2-3 dagen in de week vanuit thuis te werken;
Een competitief salaris;
Een bonusregeling gebaseerd op jouw doelstellingen en de resultaten van BAES;
25 vakantiedagen;

•
•

Een ontwikkelbudget;
Alles wat nodig is om jouw rol met succes te kunnen uitoefenen:
o Een Windows laptop naar keuze
o
o

•

Flexibele werktijden
Inrichting thuiswerkplek inclusief scherm(en)

o Reiskostenvergoeding
De eerste levensbehoefte Netflix, Spotify en fitness worden door BAES geregeld.

Solliciteren?
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Neem dan zo snel mogelijk
contact met ons op via jeroen.mutsaerts@baes.education!
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