
 

 

 

Interne en externe vacature 

 

De Mondia Scholengroep is voor de locatie Nehalennia S.S.G. Kruisweg op zoek naar een: 

 

Docent Consumptieve Techniek 

 

Jouw creativiteit en enthousiasme voor het vak Consumptieve Techniek inspireert leerlingen 

en collega’s waardoor elke werkdag anders is. Laat leerlingen o.a. kennismaken met 

ingrediënten en leer ze het verwerken tot een smaakvol product! Kortom, een fantastische 

baan! 

 

Omschrijving 

 Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast; 

 Betrekkingsomvang: 1,0000 FTE (fulltime); 

 Locatie: Nehalennia S.S.G. Kruisweg; 

 Ingangsdatum: aanvang schooljaar 2019-2020  

(of eerder in onderling overleg); 

 Doelgroep: VMBO 

 

Wat mag je doen? 

Je geeft praktijkles voor het vak HBR aan groepen leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

De lessen vinden plaats in een realistische setting in een prachtig praktijklokaal.  

Je bent verantwoordelijk voor een duidelijke en aantrekkelijke inhoud van de lessen en een 

juiste hantering van de materialen en voorschriften die gebruikt worden in de wereld van de 

Horeca, Bakkerij en Recreatie. 

Je hebt en krijgt veel ruimte om samen met je collega’s een creatieve invulling te geven aan 

het lesprogramma. 

 

Wat wij vragen 

 Affiniteit met de doelgroep (vmbo-leerlingen);  

 2de graad lerarenopleiding consumptieve techniek;  

 Kennis en vaardigheid in het toepassen van pedagogisch-didactische methoden en 

technieken. 

 

 



Wat wij bieden 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. 

 

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 dhr. P.K. de Kreij, 
directeur Nehalennia locatie Kruisweg (tel. 0118-655755; e-mail: p.dekreij@mondia.nl).  
 
Meer informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij 
de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen. (tel. 0118-479400; e-mail: 
m.deveen@mondia.nl).  
 
Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een uitgebreid 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 12 mei tegemoet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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