Docent Biologie m/v in het Volwassenenonderwijs (VAVO)

Docent Biologie m/v
VAVO Rijnmond College (Albeda/Zadkine)
Per 1 augustus 2019

Informatie over het VAVO Rijnmond College
Het VAVO Rijnmond College (een samenwerking Albeda/Zadkine) in Rotterdam zoekt per 1 augustus 2019
voor zijn HAVO/VWO-bovenbouw een enthousiaste docent die in staat is om aan een doelgroep van vooral
jongvolwassenen een efficiënt en effectief diplomagericht traject te verzorgen.

Functieomschrijving
Als docent biologie verzorg je zowel overdag als ’s avonds* lessen in het vak biologie in HAVO 4, 5 en VWO 6.
Je geeft inspirerend les en coacht onze leerlingen binnen het VAVO-onderwijs.

Je participeert in een vakgroep en in een onderwijsteam. Ook lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en
vernieuwing in je vakgebied en participeer je in het intake-proces van de leerlingen aan het begin van het
schooljaar. Zo draag je kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over en realiseer je het vereiste
eindniveau bij onze jong volwassenen.

Functie-eisen
• In het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak biologie of studerend daarvoor.
• Bij voorkeur ervaring in examenklassen HAVO/VWO
• Affiniteit met de doelgroep (jong) volwassenen
• Bekendheid met digitale leeromgevingen
• Kennis van de culturen van de op onze instelling aanwezige studenten
• Vaardigheden in het motiveren van studenten, het opzetten van leerplannen en het toepassen van
didactische methoden en technieken

Arbeidsvoorwaarden
Een mooie en veelzijdige functie met voldoende uitdaging en inhoud in een informele en prettige
organisatie. Het salaris bedraagt minimaal € 3.223,= en maximaal € 4.779,= bruto per maand bij een
volledige betrekking (carrièrepatroon LC van de CAO MBO). Daarnaast ontvang je acht procent
vakantietoeslag en een dertiende maand. Het betreft een vacature voor een werktijdfactor van 0,7 – 0,8 fte.
Indien reeds ingeschaald in LD (minimaal € 3.687,= en maximaal € 5.414,=) dan wordt deze schaal
overgenomen.

Contactinfo
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mw L. van der Helm, rector VAVO
Rijnmond College, tel 06-15379934. Meer informatie over werken bij het VAVO Rijnmond College vind je
op www.vavorijnmondcollege.nl.

Reageren kan tot en met 12 april 2019.
De werving voor deze vacature vindt tegelijkertijd in- en extern plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Een referentiecheck kan gedurende de
selectieprocedure plaatsvinden, evenals een onderzoek op social media. Voor benoeming is een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
*

De lessen op de avond betreffen maximaal één avond en het rooster is in overleg.

