PRO33college te Amersfoort is, met ingang van schooljaar 2019-2020,
op zoek naar een enthousiaste
docent AVO (ca. 0,8 - 1,0 fte.)
Het PRO33college is een school voor praktijkonderwijs. Het team
begeleidt de leerlingen op hun weg naar werk of vervolgonderwijs.
Dit gebeurt in kleine klassen, met persoonlijke aandacht en individuele
begeleiding. De mentor is de spil in dit proces.
De docent (m/v)
 geeft theorielessen algemeen vormend onderwijs (AVO) en is
mentor van een bovenbouwgroep,
 kan de theorielessen verbinden aan de praktijk,
 heeft affiniteit met doelgroep van het praktijkonderwijs;
leerlingen met een ‘gouden randje’,
 wil op zoek gaan naar de talenten van leerlingen,
 kan als docent en coach werken met zowel de individuele
leerling als op groepsniveau,
 is in staat een relatie aan te gaan met onze leerlingen,
 voelt zich thuis in een omgeving waar de medewerker, samen
met de leerling, naar oplossingen zoekt die passen bij de
individuele leerling,
 kan en wil samenwerken met collega’s, ouders en andere
betrokkenen,
 is gedreven, maar kan ook relativeren,
 levert een bijdrage aan de missie en visie van de school,
 heeft een onderwijsbevoegdheid; PABO of lerarenopleiding.
Wij bieden
 een dynamische en innovatieve school met een sterk team van
medewerkers waarbij ieder verantwoordelijk is voor zijn taak en
samen voor het geheel,
 een schoolcultuur waarvan een goede sfeer en een plezierig
werkklimaat kenmerken zijn, aandacht voor proces en resultaat
leiden samen tot een optimaal leerklimaat voor onze leerlingen,
 een leer/werkomgeving voor leerlingen en medewerkers waarbij
Ontmoeten, Ontdekken en Ontwikkeling centraal staan,
 een inschaling in LB-VO en een aanstelling bij Stichting
Onderwijsgroep Amersfoort.
Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Je
kunt je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae voor 8 mei 2019, mailen
naar: info@pro33college.nl.
Voor inlichtingen m.b.t. deze vacature kun je contact opnemen met
Lisette van den Berg, locatiedirecteur PRO33college.
Adres van de school: PRO33college, Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort
033 - 4722165 / 4450333 www.pro33college.nl
PRO33college wordt mogelijk gemaakt door Trivium College en Accent Amersfoort.

