Vacature

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

Docent Biologie m/v
ca. 12 tot 25 lesuren
Omschrijving
•
•
•
•
•

Het gaat om een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast;
Betrekkingsomvang: ca. 0,5 tot 1,0 FTE
Ingangsdatum: aanvang schooljaar 2021-2022;
Doelgroep: VMBO/MAVO - onderbouw HAVO/VWO
Bijzonderheden: een deel van de lessen valt in het TTO gebied.

Wat wij vragen
•
•
•

Diploma: lerarenopleiding Biologie (2de graad);
Docenten in opleiding worden ook uitgenodigd om te solliciteren;
Ervaring met TTO (pre).

Wat wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Aanvullend
heeft de Mondia Scholengroep een breed scala aan aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden.

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 (MAVO-VMBO).
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, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg (tel. 0118-656265) of dhr. L.
Debbaut, locatiedirecteur Nehalennia 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 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 16 mei 2021 tegemoet.

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

