Docent

Internationaal

– Flevoland – 0,8 – 1,0 fte

Aeres MBO Almere zoekt per 1 september 2018 een

(Internationale) Docent “Groene Ruimte”
De functie
In onze internationaliserings contacten bezoeken verschillende groepen Chinese studenten volgend jaar onze
school. Aan hen worden lessen Horticulture/Landscaping aangeboden.
We zijn op zoek naar een collega die op niveau 4 onderdelen van onze opleiding Groene Ruimte (hovenier en
groenvoorziening) aan kan bieden aan deze studenten. De voertaal zal Engels zijn.
Daarnaast wordt van hem of haar ook verwacht dat er een aantal weken gedurende het gehele cursusjaar les
wordt gegeven in China. Daarnaast wordt je ook ingezet in de reguliere opleiding Groene Ruimte op niveau 2, 3
en 4. Het betreft een zeer interessante functie voor een jaar die na dat jaar naar alle waarschijnlijkheid een
vervolg kent met andere buitenlandse groepen die bediend moeten worden.

Jouw kwaliteiten
Jij bent in staat om in te spelen op de diversiteit van de leerlingen en je hebt oog voor de verschillende talenten
en achtergronden. Jij weet de leerlingen voor je te winnen en ze gaan voor jou leren. Je motiveert de leerlingen
voor het vak ook door concrete direct bruikbare inhoud te gebruiken.
Daarnaast ben je :
 In staat om je vak in het Engels over te brengen
 Je onderdelen goed voor te bereiden
 Goed en effectief te communiceren
 In staat vakoverstijgend te denken en constructief (samen) te werken. Ook met andere opleiders.
 Flexibel te zijn en waar nodig met de organisatie mee te bewegen.

Ons aanbod
Een prettige werkomgeving in een kleinschalige school, met oog voor elkaar.
Daarnaast bieden wij:
 Inschaling volgens de CAO-mbo in schaal LB (maximaal € 4.019,00 bruto per maand bij volledige
dienstbetrekking).
 Een structurele baan, die we in eerste instantie starten met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

Over ons
Aeres (V)MBO is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut met 11 kleinschalige locaties in MiddenNederland. Vanuit een christelijke levensvisie wordt gewerkt aan aantrekkelijk, betekenisvol onderwijs voor
(jonge) mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving (gaan) werken.
Binnen onze school is veel aandacht voor het beroepsgerichte gedeelte (voorbereidend en opleidend) van
zowel ons VMBO als ons MBO. De onderwijsteams hebben een centrale plaats binnen de school en werken
vanuit resultaatverantwoordelijke kaders.
Leerlingen, studenten en hun ouders geven een hoge waardering voor begeleiding en veiligheid.
De school heeft zowel lokaal als regionaal een goede naam.
De komende jaren zal nadrukkelijker dan ooit ingezet worden op thema’s als gezondheid en duurzaamheid in
aansluiting op de ontwikkeling van de stad en de regio waarbij de komst van de Floriade ook voor onze school
een ijkpunt is.

Reageren
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met
de heer R. Meerema, teamleider MBO telefoonnummer 088- 0205400 of 06-51649524
Je reactie met CV kun je tot en met 27 augustus mailen naar de heer B. Houtsma, directeur van de school
b.houtsma@aeres.nl. Wij komen graag met je in contact voor een eerste kennismaking.
Meer informatie over de organisatie vind je op de websites www.aeresvmbo-almere.nl
en www.aeres.nl.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

