Studieloopbaan begeleider
Heb jij affiniteit met leerlingen in het VMBO en wil jij een belangrijke bijdrage leveren in het
adviseren van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep?
Wij zijn op zoek naar een collega die de loopbaan oriëntatie van onze leerlingen begeleidt.
Haal jij energie uit netwerken en voorlichting geven op scholen en op open dagen? Ben jij
proactief en neem jij initiatief om samen te werken met mentoren en docenten? Dan hebben
wij een leuke baan voor je! Wij zijn een gezellige praktijkgerichte VMBO school. Kom jij ons
team versterken?

Vacature
Type vacature
Parttime
0,6-0,8 Fte
Dienstverband
Het eerste dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar, met
uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde
bedrijfsomstandigheden.
Over ons
Jouw team, jouw uitdaging
Je organiseert en begeleidt leerlingen bij hun loopbaankeuze. Het is belangrijk dat je een netwerk
bouwt en onderhoudt met regionale bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere
onderwijsinstellingen dat leidt tot meer interactie tussen Vakcollege Rijnmond en deze externe
partijen. Daarnaast geef je voorlichting aan scholen, leerlingen, ouders/verzorgers en je collega’s.

Wij bieden jou
Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, een prettige werksfeer,
goede begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan
de kust.
Verder bieden wij je ook:
•
•
•

Salaris conform CAO VO schaal 10
Eindejaarsuitkering van 8,33%
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals kortingsregelingen met diverse
verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden, a.s.r. Vitality, Learnspace etc
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Onze school
Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 650 leerlingen.
Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer praktijkgericht
onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en prettige omgeving.
Vakcollege Rijnmond 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 Protestant
Christelijk perspectief.
Over jou
Jij bent
Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur gericht op beroepskeuze
en arbeidsmarkt). Je hebt uitstekende gespreks- en adviesvaardigheden en je weet optimaal
mogelijkheden te vinden en te benutten die zijn gericht op de verdere ontwikkeling van de
school. Je hebt kennis van de opleidingsmogelijkheden binnen vmbo en mbo. Je hebt enige jaren
ervaring als decaan/LOB-coördinator en je bent een expert in loopbaanontwikkeling. Kennis van
de ontwikkelingen binnen de vernieuwing de gemengde- en theoretische leerweg en LOB zijn
een pré.
Ga jij de uitdaging aan?
Reageer uiterlijk 26 september 2022 en stuur je motivatie en cv in via meesterbaan.nl
Meer informatie?

Wil je alvast een rondleiding door de school of heb je inhoudelijke vragen over deze
vacature, voordat je solliciteert? Neem dan contact op met:
Erik Hazenoot (maandag tot en met vrijdag)
Directeur Vakcollege Rijnmond
E-mail:
e.hazenoot@vakcollegerijnmond.nl
Telefoonnummer:
06 53526243
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Petra Bosman, HR Assistent. Zij is
bereikbaar per e-mail p.bosman@andreascollege.nl
Stuur alstublieft jouw sollicitatie niet naar het persoonlijke e-mailadres van Petra Bosman.

De selectie zal in de week van 26 september plaatsvinden. De sollicitatiegesprekken voeren
wij graag op school.
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