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VACATURE  
DISTANCE EDUCATION OFFICER 

 

 
Het Polytechnic College Suriname (PTC) is een groeiende dynamische instelling die dagelijks 
onderhevig is aan verschillende uitdagingen. Met 11 HBO Opleidingen en 1 Master Opleiding is zij 
een van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is.  
 
Het instituut biedt zijn klanten brede, gedegen en herkenbare hoger beroepsopleidingen aan met 
een goed beroepsperspectief. Wij willen op een marktgerichte, efficiënte manier bijdragen aan de 
persoonlijkheidsvorming van de klant, met de nadruk op een hoog kwalitatief rendement.  
 
De afdeling Distance Education of Afstandsonderwijs is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van 
afstandsonderwijs of alternatieve afstandsonderwijs methoden, waarbij de klant de kans heeft op 
eigen locatie te studeren.  
 
Om dit te kunnen realiseren wil het PTC haar team versterken met een Distance Education (DE) 
Officer.  
 
Wat wordt er van je verwacht 

- Functioneert als eerste aanspreekpunt bij praktische vragen, problemen en stagnatie in het 
ontwikkelingsproces van student of aangelegenheden van de docent die gebruik maakt van 
Distance Education platforms; 

- Verzamelt informatie over werkprocessen, taken, doelstellingen e.d., vertaalt deze naar 
Distance Educations platforms; 

- Beheert systemen, maakt voorstellen op en adviseert de manager; 
- Verzorgt cursussen of trainingen betrekking hebbende of afstandsonderwijs aan interne of 

externe klanten; 
- Geeft in afstemming met de manager informatie in de organisatie over de toepassing van 

afstandsonderwijs; 
- Bewaakt de continuïteit en het rendement van de online modules; 
- Ondersteunt bij coördinatie  van online activiteiten en andere onderwijsactiviteiten; 

 
Wij zijn op zoek naar iemand met het volgende profiel: 
 

♦ HBO denk- en werkniveau op het gebied van Onderwijskunde 
♦ Affiniteit met ICT en Didactische skills 
♦ Flexibel 
♦ Klantgericht 
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♦ Stressbestendig 
♦ Betrouwbaar 
♦ Zelfstandig te werk kunnen gaan 

 
Wij hebben te bieden… 

♦ Een unieke dynamische werkomgeving 
♦ Een prettige en informele werksfeer 
♦ Een full-time dienstverband 

 
 
 
Spreekt deze vacature je aan en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar hrm@ptc.edu.sr of mailen naar info@ptc.edu.sr 
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