
 
 

 
 

 
 

 

VACATURE DEAN COLLEGE OF TECHNOLOGY 
 

 
Het Polytechnic College Suriname is een groeiende dynamische instelling die dagelijks onderhevig is 
aan verschillende uitdagingen. Met 12 HBO en 1 Masters 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. 
 

Voor de College of Technology zijn wij op zoek naar een Dean. 
 
 
Wat wordt er van je verwacht 
 

- Is in staat om intellectueel en academisch leiderschap te tonen binnen de College waar 
binnen leiding wordt gegeven;  

- Is belast met de algemene institutionele leiding en de richting van de College, in 
overeenstemming met het strategisch beleid van de instelling; 

- Heeft een rapportageplicht naar de directeur;  
- Geeft inhoudelijk richting - en werkt aan het onderwijs- en onderzoeksbeleid;  
- Levert een bijdrage aan het onderwijsreglement en de richtlijnen van 

wetenschapsbeoefening;  
- Geeft vorm aan de medezeggenschap binnen zijn college door reguliere overleg met de 

belangrijke stakeholders, waaronder Program Managers, te hebben;  
- Doet voorstellen om met lokale en internationale potentiële personen en organisaties 

samenwerkingsverbanden aan te gaan die in het belang zijn van het instituut; 
- Is het aanspreekpunt van de College;  
- Geeft leiding aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe strategische programma’s in 

het team van de College;  
- Voorziet in de scholingsbehoeften van de studenten;  
- Is belast met de uitvoer van financieel management van de College in nauwe samenwerking 

met de financieel manager;  
- Stuurt de docentenevaluaties aan; 
- Voorziet in strategische assistentie bij inspanningen om fondsen te werven; 
- Draagt onafgebroken zorg voor verbeteringen en innovaties binnen diens College; 
- Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. 
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Wij zijn op zoek naar iemand met: 
 
- Een afgeronde Masteropleiding met minimaal vijf jaar werkervaring op o.a. het gebied 

van Electrotechniek, Infrastructuur, Informatica of Werktuigbouwkunde; 
- Affiniteit met het onderwijs; 
- Kennis over accreditatie van opleidingen en ISO9001 normen;  
- Goede communicatieve, mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en schrift. 
- Goede contactuele eigenschappen; 
- Analytisch vermogen; 
- Stressbestendigheid; 
- Resultaatgericht; 
- Netwerkvaardigheid; 
- Klantvriendelijkheid; 
- Een representatief voorkomen. 
 
 
Wij hebben te bieden… 

♦ Een unieke dynamische werkomgeving 
♦ Een prettige en informele werksfeer 

 
Spreekt deze vacature u aan en bent u klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Stuur uw  motivatiebrief en CV naar hrm@ptc.edu.sr. Bij vragen of onduidelijkheden  
kunt u contact opnemen met de afdeling HRM (+597 402509 tst # 1041/1042) of mailen naar 
info@ptc.edu.sr. 

tel:%28%2B597%29%20490328
http://www.ptc.edu.sr/

