
 

Interne en externe vacature  

 

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

 

Onderwijsassistent Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR) 
0,4 tot 0,8 FTE, 

 

Je wordt als onderwijsassistent horeca, bakkerij en recreatie breed ingezet in de school op 

diverse werkzaamheden ter ondersteuning van het onderwijsproces. Het is dan ook van 

belang dat je pedagogisch onderlegd bent en ondersteunende en toezichthoudende 

werkzaamheden kunt vervullen bij onderwijsactiviteiten van leerlingen. De werkzaamheden 

vinden hoofdzakelijk plaats in de horeca afdeling, relevante horeca ervaring is dan ook een 

pre. 

 

Omschrijving 

 Het gaat om een tijdelijke benoeming voor één schooljaar; 

 Betrekkingsomvang: 0,4 tot 0,8 fte (16 tot 32 uur per week) 

 Locatie: Nehalennia SSG Kruisweg; 

 Aanvang: aanvang schooljaar 2021-2022; 

 Doelgroep: VMBO 

 

Wat wij vragen 

Je hebt: 

 Een pedagogisch didactische aantekening en/of een opleiding onderwijsassistent of 

gelijkwaardige afgeronde opleiding; 

 Affiniteit met het onderwijs en het werken met leerlingen in de leeftijd van 12 – 18 

jaar; 

 Een geduldige en flexibele instelling; 

 Een zelfstandige en proactieve houding; 

 Kennis van didactische en pedagogische principes; 

 Ervaring in het werken met leerlingen in een ondersteunende dan wel 

toezichthoudende rol. 

 Kennis van wet en regelgeving in de horeca (bv HACCP, sociale hygiëne).  

 Ervaring in een soortgelijke functie in het VO (pre). 

 

 

 

 



Je bent: 

 Pedagogisch onderlegd; 

 Leerlinggericht, communicatief en organisatorisch vaardig; 

 Vaardig in het begeleiden van leerlingen en het overdragen van kennis en 

vaardigheden aan leerlingen; 

 Dienstverlenend en faciliterend ingesteld; 

 Goed onderlegd in administratieve processen; 

 Bereid om je zelf waar nodig verder te ontwikkelen in je functie; 

 

 

Wat wij bieden 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.  

Inschaling in schaal 4 of schaal 5, afhankelijk van opleiding en ervaring (minimaal €1.826,-- 

en maximaal €2.659,-- bruto per maand bij een fulltime betrekking en exclusief incidentele 

betalingen). 

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 Kruisweg (VMBO) en aan de 
Breeweg (VWO-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 kun je contact opnemen met dhr. L. Debbaut, 
locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg (tel. 0118-655755; e-mail: l.debbaut@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. Je kunt jouw brief versturen via e-
mail naar sollicitatie@mondia.nl.  
   
Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk zondag 20 juni 2021 tegemoet.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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