Docent Verzorging/Horeca
Wil jij leerlingen helpen hun algemene vorming verder te ontwikkelen? Ze op creatieve
manieren het vakgebied in de keuken bij brengen? Wil je daarnaast ook jezelf als docent
blijven ontwikkelen? Ga dan de uitdaging aan en solliciteer bij ons. Op Limes
Praktijkonderwijs staan persoonlijke vorming en talentontwikkeling van leerlingen centraal.
Wij willen hen kennis en vaardigheden meegeven die de basis vormen voor hun verdere
(professionele) ontwikkeling. Kom jij ons team versterken?

Vacature
Type vacature
Fulltime
36,86 uur
1,0 fte
Dienstverband
Het eerste dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar.

Over ons
Jouw uitdaging
Ben jij een enthousiaste docent in de consumptieve technieken (of in opleiding daarvoor)
dan hebben wij een baan voor je. Je geeft voornamelijk les in klas 1 t/m 3. Je bent
overtuigd van praktijkonderwijs en wilt daarvan ook participant zijn in de ontwikkeling.
Tevens ben je vaardig in het gebruik van ICT.
Jouw team
Je bent lid van een team dat uit 20 docenten bestaat. De school is in beweging met het
ontwikkelen van activerende en uitdagende didactiek.
Uiteraard wordt je bij start van je loopbaan op Limes begeleid. Je wordt wegwijs gemaakt
in de school en in alle aspecten die daarbij horen. Wanneer je startend docent bent, bieden
wij je uiteraard in je eerste jaar 20% lesreductie en 10% in je tweede jaar zodat je je
optimaal kunt ontwikkelen.
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Wij bieden jou
Als werkgever biedt Limes Praktijkonderwijs een aantrekkelijke werkomgeving met
professionele en leuke collega’s, een prettige werksfeer, goede begeleiding en
ontplooiingsmogelijkheden. Dit in een nieuw gebouw in een prachtige omgeving direct
aan de kust.
Verder bieden wij je ook:
opleidingsmogelijkheden
salaris conform cao VO
13e maand
goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse
verzekeraars
Onze school
Limes Praktijkonderwijs is een school waar ruim 265 jongeren zich onder het motto ‘Limes
verlegt je grenzen’; ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.
Zelfredzaamheid en toeleiding naar arbeid zijn hierbij sleutelwoorden. Voor het tweede
jaar op rij is Limes Praktijkonderwijs in 2016 verkozen tot Excellente School.





Limes Praktijkonderwijs is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we
onder meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het
Protestants Christelijk perspectief.

Over jou
Jij bent
Studerend in het laatste jaar, beginnend docent of al in het bezit van een bevoegdheid.
Je kunt je vinden in eigenschappen als ondernemend en bevlogen. Je gaat nieuwe
onderwijsmethoden niet uit de weg. Je wilt werken aan je eigen ontwikkeling, zowel
vakinhoudelijk als didactisch. Je gaat uitdagingen, zoals jezelf ontwikkelen als mentor aan.
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Ga jij de uitdaging aan?
Mail je motivatie en cv naar sollicitaties@andreascollege.nl t.a.v. mevr. M. Ypma, uiterlijk voor
4 september 2017.
Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met:
Piet Keijzer, teamleider
E-mail:
Telefoonnummer:

p.keijzer@limes-katwijk.nl
06-49798458

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met:
Margreeth Ypma en Bert de Best
Personeelszaken
E-mail:
Telefoonnummer:

sollicitaties@andreascollege.nl
071 406 10 64 | 071 406 10 65 | 06 5468 7852 (tijdens werkdagen)
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