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Onderwijsassistent bij techniek 0,8 fte

SPON zoekt voor de locatie Griendencollege in Sliedrecht per direct
kandidaten voor de functie van

Onderwijsassistent bij techniek (0,8 fte)
Naar wie zijn wij op zoek?
· Het Griendencollege zoekt een bevlogen onderwijsassistent bij techniek die een
belangrijke bijdrage kan leveren aan de begeleiding van leerlingen en de ontwikkeling
van technische vakken;
· Je helpt bij de lessen techniek onderbouw, robotica, CAD (Solid Works), ontwerp en
print van 2D/3D, houtbewerken en andere technische uitvoeringen;
· Je hebt meer in huis dan gemiddeld en laat dat ook zien; je wilt jouw competenties
en ervaring graag inzetten voor het Griendencollege;
· Je ondersteunt, enthousiasmeert, initieert en bent resultaatgericht; je vindt het leuk
om met de vmbo-er te werken;
· Wij verwachten dat je samen met de docent optrekt; in de voorbereiding van een les,
in de begeleiding van de leerling en in het ontwikkelen van het vakgebied;
· Je werkt met groepen leerlingen in leslokalen en praktijkruimtes;
· Je bent open minded en geïnteresseerd in wat onze leerlingen bezighoudt en
communiceert helder en duidelijk, met leerlingen en collega’s.
Wat vragen we?
· Je beschikt over een relevante opleiding, minimaal mbo 4-niveau en affiniteit met het
vmbo;
· Je hebt meerdere jaren (recente) ervaring met en/of in het beroepenveld van de
techniek én technologie;
· Je hebt kennis van en ervaring met diverse actuele technologietrends en
technologische ontwikkelingen en hebt een beeld bij het vmbo-niveau;
Dit betekent onderwijsassistent worden op het Griendencollege in het kort:
Het Griendencollege is een dynamische vmbo-school die gaat voor een persoonlijke
aanpak, leerlingen verantwoordelijkheid geeft en gaat voor resultaat. Het team is
ondernemend en trots. Wij streven naar een hoge onderwijskwaliteit. De techniek van
morgen wordt nú geleerd door de leerlingen van het Griendencollege: robotica, CADtekenen, ‘exploded views’, besturen van drones, 3D-printing, animatie van digitale
beelden; alle technische zaken die in de samenleving steeds gangbaarder worden, komen
bij ons aan bod. En natuurlijk begint dit met een goede technische basis in onze
onderbouw. In de bovenbouw krijgt dit een vervolg in bijna alle profielen omdat er een
brede aandacht is voor techniek; zowel voor ‘ambachtelijke techniek’ als ‘new-technology’.
Wat bieden we?
· Wij bieden jou een aantrekkelijke leeromgeving waarin aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling samen gaat met vakmanschap;
· Een dynamische werkplek in een team waarin sfeer en vertrouwen voorop staat;
· De vrijheid om het onderwijs dat je verzorgt in te richten onder andere op basis van
jouw praktijkervaring;
· Connectie met interessante en vaak innovatieve (keuze)vakken waar je een
belangrijke spil bent;

·
·

Werken in een praktijk- en resultaatgerichte werk- en leeromgeving, samen met
collega’s die passie hebben voor hun vak;
Een goede begeleiding.

Arbeidsvoorwaarden
· De cao voortgezet onderwijs is van toepassing;
· De salarisinschaling vindt plaats in OOP-schaal 6 van de cao.
Informatie
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met
Nick van Bennekom, via telefoonnummer 0184-750 200.
Solliciteren?
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatiebrief met actueel cv
vóór 08 december 2020 naar g.vangilst@spon.nl.

