
Manager Onderwijsondersteuning (incl. ICT) (1,0 FTE) 
‘Verbinder met een echte doe-mentaliteit’ 

 
Onze organisatie 
De stichting European Fashion Business School (EFBS) is een opleidingsinstituut dat zich 
richt op het professionaliseren van de modebranche. EFBS is opgericht door de branche, 
voor de branche en heeft geen winstoogmerk.  
 
EFBS bestaat uit twee zelfstandige onderdelen: TMO Fashion Business School en Detex 
opleidingen. TMO staat voor kleinschalig, persoonlijk en door de overheid erkend particulier 
hoger beroepsonderwijs voor toekomstig commerciële professionals in de fashion. Detex 
opleidingen traint al ruim 80 jaar professionals in de mode-, sport-, schoenen- en 
jeansbranche. 
 
Bij de laatste accreditatie is onze hogeschool dusdanig goed beoordeeld op haar 
onderwijskwaliteit dat er geen andere economische hbo-opleiding in Nederland beter is 
beoordeeld. TMO hoort met deze score tot de 12% beste hbo-scholen van Nederland. 
Daarnaast is TMO door de Keuzegids HBO inmiddels al drie jaar op rij uitgeroepen tot 
‘Topopleiding’. Hier zijn we ontzettend trots op! Onze ambitie is dan ook om het best 
mogelijke onderwijs te bieden. 
 
De functie-inhoud 

De manager Onderwijsondersteuning zorgt ervoor dat het onderwijs bij TMO optimaal kan 

functioneren. Hij/zij geeft leiding aan circa vijftien medewerkers die met elkaar zorgen voor 

de administratieve, organisatorische en technische ondersteuning van de 

onderwijsprocessen, waaronder de ICT-afdeling, het studentenloket, het roosterbureau, het 

secretariaat, het informatiecentrum en de afdeling verzending.  Je bent  een bruggenbouwer 

tussen wat de organisatie nodig heeft en wat de techniek kan bieden. Daarbij maak je 

gebruik van de technische kennis van onze ICT-afdeling maar je moet daarbij wel het jargon 

van een ICT-afdeling beheersen en kennis hebben van het verloop van informatiestromen 

binnen een organisatie. Je bent projectleider van organisatie-brede (ICT-)projecten, je 

signaleert knelpunten in de organisatie van de onderwijsactiviteiten van TMO en doet pro-

actief voorstellen voor bijstelling van het onderwijs vanuit organisatorisch perspectief. 
Je rapporteert direct aan de Algemeen Directeur en neemt deel aan MT-vergaderingen. 

 
Wie ben jij? 
Je hebt een relevante hbo- of universitaire opleiding succesvol afgerond bijvoorbeeld op het 
gebied van organisatie- of bedrijfskunde. Daarnaast heb je minimaal 10 jaar relevante 
werkervaring in een soortgelijke leidinggevende rol. Je hebt ervaring met het aansturen van 
onderwijsondersteunende afdelingen en  ICT-implementatietrajecten en hebt een echte doe-
mentaliteit.  Je houdt ervan om plan- en projectmatig te werken. Je bent van nature een 
echte vernieuwer en bent in staat mensen te enthousiasmeren en te verbinden. Je bent een 
stevige projectmanager die in staat is om met verschillende, soms tegengestelde belangen 
om te gaan. Je maakt binnen deze functie gebruik van jouw eerder opgedane kennis van 
bedrijfsprocessen.  
 
Belangstelling? 
Wil je meer weten over de functie manager Onderwijsondersteuning binnen onze ambitieuze 
organisatie? Bel dan met Fabienne Soer, HR manager (0343-416480).  
 
Solliciteren?  
Stuur dan bij voorkeur zo snel mogelijk maar uiterlijk 20 oktober a.s. een e-mail aan 
soer@tmo.nl.  

 

mailto:soer@tmo.nl


 

 


