
 

 

Vacature  

 

De Mondia Scholengroep is voor de locatie Nehalennia SSG Kruisweg op zoek naar een: 

 

Instructeur Zorg & Welzijn / Mens & Gezondheid 

de vacatureruimte wordt vastgesteld op 32 tot 40 uur per week 

 

Omschrijving 

 Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast; 

 Betrekkingsomvang: 0,8 tot 1,0 fte; 

 Locatie: Nehalennia Kruisweg en Scheldemond College; 

 Aanvang: augustus 2018; 

 Doelgroep: onder- en bovenbouw VMBO/MAVO. 

 

Wat wij vragen 

 Affiniteit met onderwijs, leerlingen op VMBO-niveau en bij het vak Zorg & Welzijn; 

 Communicatief, flexibel, reflectief, zelfstandig en organisatorisch vermogen; 

 Vaardig in het aansturen en stimuleren van leerlingen; 

 Vaardig in het begeleiden en het overdragen van kennis en vaardigheden aan 

leerlingen; 

 Een creatieve en open houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen; 

 Een proactieve houding; 

 Een pedagogisch didactische aantekening of getuigschrift op HBO niveau of de 

bereidheid deze te behalen. 

 

Wat wij bieden 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Inschaling 

conform het functiewaarderingssysteem voor het voortgezet onderwijs op salarisschaal 8, 

cao VO.  

 
Over Nehalennia SSG  
 
Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap (SSG) is een grote, openbare 
scholengemeenschap in Middelburg met locaties aan de Breeweg (VWO-HAVO) en aan de 
Kruisweg (M@VO-@VMBO-@HAVO).   
  
Nehalennia staat voor ondernemend en uitdagend onderwijs. Je leert van elkaar én met 
elkaar. We dagen leerlingen uit om zichzelf steeds te verbeteren. Bij Nehalennia halen we 
eruit wat erin zit, op een manier en op een niveau die het beste bij de leerling past. Op 



Nehalennia leer je in een moderne omgeving die aansluit op de samenleving. Zelfstandig 
kunnen leren en werken hoort daarbij.  
 

Contact 

Wij vragen u om een Curriculum Vitae op te stellen en deze samen met uw sollicitatiebrief te 

richten aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. U kunt uw brief en CV mailen naar 

sollicitatie@mondia.nl. 

Wij ontvangen uw brief graag uiterlijk zondag 12 augustus. 

Door tussenkomst van de zomervakantie zal een ontvangstbevestiging mogelijk pas in 

week 33 verzonden worden (13 t/m 17 augustus).  

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie op Nehalennia Kruisweg kunt u contact 

opnemen met dhr. P.K. de Kreij, locatiedirecteur van Nehalennia locatie Kruisweg 

(p.dekreij@mondia.nl.). 

Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en de Mondia Scholengroep kunt u contact 

opnemen met  de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen (m.deveen@mondia.nl.). 

 

Het sollicitatieprotocol vindt u op de website van de Mondia Scholengroep onder het kopje 

vacatures, www.mondiascholengroep.nl.  
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