Vacature

Docent Natuurkunde 1e graad (wtf 0,3 - 0,4)
Praedinius Gymnasium
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

13 april 2019
05 mei 2019
19.069

Het Praedinius Gymnasium is een categoraal, zelfstandig gymnasium, dat leerlingen op een goede manier
voorbereidt op het wetenschappelijk vervolgonderwijs, door middel van een uitgebreid en diepgaand curriculum.
Wij vinden het van belang dat onze leerlingen kritische, creatieve en mondige burgers worden met een
wetenschappelijke oriëntatie. Het Praedinius Gymnasium streeft ernaar een leerlinggerichte school te zijn: er
bestaan laagdrempelige verhoudingen tussen leerlingen en personeel; leerlingen uit verschillende milieus voelen
zich thuis op het Praedinius Gymnasium. Het Praedinius Gymnasium heeft een Technasium en is een
Begaafdheidsprofielschool en een Olympiadeschool en kent diverse leerlingenverenigingen.
Functie
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste docent Natuurkunde.
Het betreft een vacature op vervangingsuren voor het hele schooljaar. De exacte omvang van de vacature is
afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat en de beschikbare formatieruimte.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over een onderwijsbevoegdheid Natuurkunde 1e graad;
beschikt over goede en brede vakinhoudelijke kennis;
affiniteit heeft met en een realistische kijk heeft op gymnasiumleerlingen en voor deze leerlingen
geëigende werkvormen;
innovatief en enthousiasmerend is;
een open houding heeft die zowel zelfstandig als collegiaal is.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 4.186,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en
krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met
elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’
Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen
ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! Je kunt je sollicitatie en cv richten aan: solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de
onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer 19.069.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.praedinius.nl.
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij heer M. van Daal (rector), tel. 050 - 321 05 30 of
m.v.daal.praedinius@o2g2.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

