Vacature

Docent Engels 2e graad (wtf 0,5 – 0,7)
Werkman VMBO
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

13 april 2019
05 mei 2019
19.088

Ons VMBO heeft aandacht en oog voor de ontwikkeling van al onze leerlingen; basis, kader, gemengde en
theoretische leerweg. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontplooien tot zelfstandige jong
volwassenen met een eigen plek in de maatschappij. We leren de leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor
het eigen leerproces. Dit doen wij stap voor stap vanuit een duidelijk visie gestoeld op de Dalton-principes. In de
praktijk betekent dit dat we werken volgens een vaste lesstructuur met Dalton-taken. Werkman VMBO is een
veilige school. We zijn actiegericht, voorspelbaar in ons handelen en duidelijk in onze communicatie.
Functie
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste docent Engels.
Het betreft een vacature op reguliere uren. 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 Engels 2e graad;
beschikt over ervaring in het werken in het VMBO (bij voorkeur het daltononderwijs);
bewust kiest voor werken met de VMBO BB/KB/GL/TL doelgroep;
mee wil werken aan de verdere ontwikkeling van het Werkman VMBO;
zelfstandig en in teamverband kan werken;
stressbestendig en flexibel is;
breed inzetbaar is.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende 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 19.088.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.werkmanvmbo.nl
Meer informatie over de functie is in te winnen bij mevrouw B. Tammes Buirs (teamleider) via 06 – 43 77 97 97
of b.tammesbuirs@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.

