
 

 

Jij snapt het belang van inzicht en persoonlijke groei en je gelooft in een leven lang 
leren. Wij bij NIVE opleidingen ook. Weet jij vol passie en vanuit jouw praktijkervaring 
finance professionals te helpen bij hun ontwikkeling? 
 
In ons opleidingsaanbod wordt de brug tussen Finance en IT steeds steviger.  De vraag 
naar de bruggenbouwers en experts op dit gebied wordt daarmee groter. Vooral als het 
gaat om (het gebruik van) data en de koppeling met de business. Ben jij in staat om onze 
finance professionals op een heldere en energieke wijze mee te nemen in de wereld 
achter de informatievoorziening, de wereld van data?  
 
Op verschillende disciplines/vakken in ons aanbod, vooral binnen de HOFAM en Data 
Driven Finance, zoeken we versterking:  

- Visie op data driven finance (externe omgevingsanalyse) 
- Aan de slag met data:  

o Data verzamelen, vergelijken, combineren, analyseren, interactieve 
dashboards bouwen en kunnen onderbouwen  

- Business Analytics 
- Business Intelligence 

 
Je wordt als docent een vast gezicht in het docententeam van de opleidingen. Je wordt 
ingehuurd en uitbetaald voor de dagdelen die je in de ontwikkeling en uitvoering van het 
vak voor je rekening neemt. Dit is nog uit te breiden naar uren in begeleiding, 
examinering en tentaminering.  We vergoeden een passend docententarief per dagdeel 
en reiskostenvergoeding.  
 

 biedt al ruim 35 jaar hoogwaardige controllersopleidingen en 
financiële cursussen aan voor professionals in alle denkbare sectoren. De opleidingen en 
cursussen zijn praktijkgericht, interactief, actueel en gericht op kennis, inzicht en 
vaardigheden waarmee financiële professionals ‘’in control’’ zijn en zodoende waarde 
toevoegen aan de eigen organisatie. NIVE Opleidingen maakt onderdeel uit van Freia; 
een dynamisch netwerk van opleidings- en trainingsbedrijven.  
 
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan een korte motivatie en jouw cv 
per e-mail naar Eline Ketelaars: eline.ketelaars@niveopleidingen.nl Heb je vragen? Mail of 
bel dan op 033- 433 99 72. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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