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

Onderwijsassistent m/v
voor 40 uur per week

Als onderwijsassistent ondersteun je het onderwijskundige en logistieke proces van het
onderwijs. Je bent een spin in het web die leerlingen, docenten en mentoren ondersteunt en
begeleidt. Daarnaast zorg je voor de opvang van klassen die anders uit zouden vallen door
(bij voorbeeld) ziekmeldingen van docenten en kun je ingezet worden ter algemene
ondersteuning van docenten in de klas.

Omschrijving






Het gaat om een tijdelijke aanstelling wegens tijdelijke vacature;
Betrekkingsomvang: 1,0 fte (40 uur per week)
Locatie: Nehalennia SSG Breeweg;
Aanvang: 1 februari 2019;
Doelgroep: HAVO/VWO.

Wat wij vragen








Een pedagogisch didactische aantekening en/of een opleiding SPW,
onderwijsassistent of gelijkwaardige afgeronde opleiding;
Een geduldige en flexibele instelling;
Affiniteit met de doelgroep (HAVO/VWO leerlingen);
Een zelfstandige en proactieve houding;
Communicatief en organisatorisch vaardig;
Vaardig in het begeleiden en het overdragen van kennis en vaardigheden aan
leerlingen;
Ervaring in een soortgelijke functie in het VO (pre).

Wat wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Inschaling in schaal 4 of 5, afhankelijk van opleiding en ervaring.

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
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. M.A.
Wagensveld - Heeren, directeur Nehalennia locatie Breeweg (tel. 0118-656265).
Meer informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij
de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen. (tel. 0118-479400).
Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae en gericht te worden
aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. U kunt uw brief versturen via email naar
sollicitatie@mondia.nl.
Wij zien uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 6 januari 2019 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

