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VACATURE  
Program Manager Vastgoed & Makelaardij 

 

 
Het Polytechnic College Suriname (PTC)  is een groeiende dynamische instelling die dagelijks onderhevig is 
aan verschillende uitdagingen. Met 12  HBO opleidingen en twee Masters is zij een van de weinige 
onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is. 
 
Het instituut biedt 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. 
 
Wij zijn op zoek naar een Program Manager Vastgoed & Makelaardij (V&M) 
 
Wat wordt van u verwacht? 
Als Program Manager V&M zorgt u voor de inhoudelijke coördinatie, bewaakt en evalueert de samenhang, 
de inrichting en de studeerbaarheid van uw programma. Ook bent u mede verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke eenheid en de afstemming van de inhoud van de modulen. 

 
 
 
 
 

Verantwoordelijkheden: 

- Geeft leiding aan de onderwijsteams; 

- Onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs; 

- Verzorgt voorlichting voor potentiële studenten; 

- Heeft tenminste één (1) keer per module periode werkoverleg met de docenten van de  

- richting; 

- Houdt evaluatiegesprekken met docenten van de richting; 

- Het jaarlijks volgens de criteria van de Dublin Conventie en de Caricom Standaard Descriptoren 

evalueren en bijstellen van het curriculum van de studierichting in samenwerking met de Dean of 

College of Logistics en docenten; 

- Deelname aan overleg en activiteiten in de Kenniskring, Accreditatieraad, curriculumcommissie en 

beroepenveldcommissie; 

- Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en 

ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde en ongevraagde informatie en levert 

een constructieve bijdrage aan PTC. 

 
Werktijden: op basis van een 37-urige werkweek 

http://www.ptc.edu.sr/


 
STICHTING POLYTECHNIC COLLEGE SURINAME 

Slangenhoutstraat 99 a | Paramaribo - Suriname 
T (+597) 402509 

WWW.PTC.EDU.SR | info@ptc.edu.sr 
 

Wat vragen wij? 

• een teamplayer; 

• bij voorkeur beschikken over een afgeronde mastersopleiding Rechten, Geodesie of Bouwkunde 

• affiniteit met de Vastgoed en Makelaardij branche is een pré; 

• stressbestendig; 

• moet kunnen plannen en organiseren, leidinggeven, adviseren en rapporteren; 

• aantoonbare en uitstekende communicatieve vaardigheden (woord en geschrift); 

• proactieve en servicegerichte werkhouding. 
 

Indien u geïnteresseerd bent en voldoet aan de gestelde eisen, kunt u uw sollicitatiebrief en CV richten aan de 
Stichting Polytechnic College Suriname t.a.v. de HR Manager op het e-mail adres : hrm@ptc.edu.sr of 
info@ptc.edu.sr  
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