2021. Docent PIE (=Produceren, Installeren en Energie)
SPON zoekt voor de locatie Griendencollege in Sliedrecht per direct
kandidaten voor de functie van

Docent PIE (= Produceren, Installeren en Energie), 0,8 tot 1,0 fte
U kunt leerlingen goed begeleiden en op hun eigen niveau laten werken, u bent
enthousiast over techniek en wat je daarmee allemaal mee kunt doen en worden.
Daarnaast wilt u (onderdelen van) het PIE-programma naar een hoger niveau tillen en
wilt u voorop lopen om onze school en onze leerlingen te ontwikkelen op het gebied van
bijvoorbeeld ‘Smart Technology’.
U beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid en bent contactueel sterk; ook
richting het bedrijfsleven durft u contacten te leggen en uw doelgroep (onze leerling) te
vertegenwoordigen. Uw werkplek wordt ons techniekplein.
Profielschets docent PIE
•

HBO werk- en denkniveau

•

Ervaring en affiniteit met (vmbo-)leerlingen

•

Interesse in het ontwikkelen van vakgebieden als ‘smart technology’

•

Praktijkervaring met metaaltechniek, installatietechniek en/of elektrotechniek

•

(Zelfstandig) onderwijsontwikkelaar

•

Enthousiasme voor de techniek

•

In staat om profiel PIE te geven met accent op modules als ‘besturen en
automatiseren, robotica en domotica

•

Relevante onderwijsbevoegdheid (2e graads). Ook als u hiervoor in opleiding bent,
wordt u van harte uitgenodigd om te solliciteren.

•

Ervaring als mentor strekt tot aanbeveling

•

Onderhouden van relevante contacten met ouders, bedrijfsleven en
vervolgonderwijs

Voor inhoud van PIE-programma, zie syllabus 2020 op de website: examenblad.nl
U hebt aantoonbare vakkennis en wil de overstap maken naar het onderwijs. Dan is zijinstromen wellicht iets voor u! Door zij-instromer te worden, brengt u de praktijk naar
het klaslokaal. Meer informatie kunt u vinden op de website:
www.werkeninhetonderwijs.nl
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Nick van Bennekom, tel.
0184-750200.
Solliciteren?
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatiebrief met actueel cv
vóór 4 februari 2021 naar g.vangilst@spon.nl.

