
 

 

 

Vacature  

 

De Mondia Scholengroep is voor haar locatie Nehalennia Kruisweg per direct op zoek naar 

een: 

Instructeur/Docent Techniek 

voor ca. 32 uur per week 

Omschrijving 

Wij zijn op zoek naar een creatieve techniekdocent/instructeur die aan onze vmbo-leerlingen 

les wil geven. Het vak Techniek is continu in ontwikkeling en in de onderbouw is het de 

ambitie om zo goed mogelijk aan te sluiten op de benodigde vaardigheden voor de 

bovenbouw. Onze programma’s in de bovenbouw zijn PIE en D&P. Daarnaast zien we graag 

dat onze nieuwe collega opdrachten vormgeeft die aansluiten op de belevingswereld van de 

leerlingen. 

 Het gaat om een tijdelijke aanstelling ter vervanging van een langdurig zieke collega; 

 Betrekkingsomvang: ca. 32 uur per week (ca. 0,8 FTE); 

 Locatie: Nehalennia SSG locatie Kruisweg; 

 Ingangsdatum: zo snel mogelijk; 

 Doelgroep: VMBO 

 

Wat wij vragen 

 Brede theoretische en praktische kennis gericht op het vak techniek;  

 Een pedagogisch didactische aantekening of getuigschrift (HBO niveau) of de 

bereidheid deze te behalen (instructeur); 

 Een bevoegdheid techniek 2de graad (docent); 

 Affiniteit met onderwijs, leerlingen op VMBO-niveau; 

 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. 

 

Wat wij bieden 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs en afhankelijk 

taaktoekenning, opleidingsniveau, ervaring en laatstverdiende loon (instructeur: SC-08; 

docent: SC-LB).  

 



Contact 

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. P.K. de Kreij, 

locatiedirecteur Nehalennia SSG locatie Kruisweg (tel. 0118-655755). 

 

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 uitgebreid Curriculum Vitae en gericht 

te worden aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. U kunt uw brief versturen via email 

naar m.deveen@mondia.nl. 

Wij zien uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 17 november 2019 tegemoet. 

 

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