
Word jij 
onze nieuwe 
collega?

Baanomvang:  
Ingaande per:   
Wegens:  

Wij zoeken een:

Meer informatie over onze school, onze 
leerlingen en je toekomstige collega’s vind 
je op onze websites rijswijkslyceum.nl of 
vanvredenburchcollege.nl. 
 
Je kunt ook telefonisch contact opnemen met 
de afdeling Personeelszaken op  
nr. 070-3364943. Dit kan van ma t/m vr 
(behalve woensdag) van 8.00-13.00 uur.

veel tijd en ruimte voor 
teamprofessionalisering, 
onderwijs ontwikkeling  
en begeleiding

Max 22 lesuren
(van 45 minuten) 
bij fulltime baan

Ben jij

Denk jij

personeelszaken@rijswijkslyceum.nl.

vacature vervanging


	Check Box 1: Yes
	Check Box 2: Off
	Functie omschrijving: Instructeur PIE
	'Denk jij' tekst: dat je een bijdrage kan leveren aan onze kernwaarden en daarmee aan de examenresultaten van onze leerlingen? Begrijp jij waar onze leerlingen vandaan komen en wat zij nodig hebben bij het leren?
	'Ben jij' tekst: de instructeur PIE die wij zoeken en heb jij kennis van verschillende onderdelen in de techniek? Of ben jij nog in opleiding hiervoor?
	Intro tekst: De leerlingen en medewerkers van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College vormen een afspiegeling van de bevolking in een grootstedelijk gebied en daar zijn we trots op. Wij gaan ervan uit dat we goed zijn dankzij onze diversiteit. Op onze openbare school vinden we onderling begrip en respect belangrijk.
	Vervolg tekst: De instructeur verzorgt theorie en praktijkinstructie, begeleidt leerlingen, neemt deel aan vakoverleg, levert een bijdrage aan overige activiteiten van de locatie, corrigeert en beoordeelt verslagen, toetsen en tentamens. Heeft kennis van vernieuwde technologieën en ontwikkelingen. De instructeur verricht werkzaamheden binnen de door de docenten PIE aangegeven lesprogramma's. Als startende collega zul je intensief worden begeleid door een sectiegenoot en een schoolopleider. Op die manier voel je je bij ons snel onderdeel van het team en de school.
	Baanomvang: circa 0,5 fte
	Ingaande per: 01-08-2021
	Text6: Wij ontvangen jouw brief, motivatie en Curriculum Vitae o.v.v. “vacature Instructeur PIE” graag uiterlijk 4 juli via


