Het Grafisch Lyceum Utrecht is een
toonaangevende opleider voor de creatieve industrie. Op deze kleinschalige mbo-vakschool volgen ongeveer
2.200 studenten een opleiding op het gebied van media, vormgeving en communicatie. De school maakt werk
van actueel en modern onderwijs waarin vakmanschap, creativiteit en aansluiting op de beroepspraktijk centraal
staan.
We zijn per direct op zoek naar energieke

Docenten Nederlands (0,6 – 1 fte)
Je komt te werken binnen één of twee van onze onderwijsteams. Naast het geven van de lessen Nederlands
neem je ook examens af en ben je Studieloopbaanbegeleider (mentor) van één of meerdere klassen. De
diversiteit aan taken en teams vraagt om flexibele en ervaren docenten.
Wat houdt de functie in?


Op creatieve en gedifferentieerde wijze lesgeven bij verschillende creatieve opleidingen.



Ontwikkelen en schrijven van lesmateriaal, opdrachten en toetsen.



Bijdragen aan de samenhang tussen de verschillende vakken binnen de beroepsopleiding.



Organisatorische taken ten behoeve van het functioneren van het onderwijs en het team.



Bijdragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van het team.



Namens het team bijdragen aan de begeleiding van studenten binnen het Studieloopbaan- en
adviescentrum.



Inzet op ondersteunende taken zoals beoordelen van examens, voorlichting e.d.

Wat vragen we van jou?


Een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid als Docent Nederlands.



Ervaring als docent Nederlands, bij voorkeur opgedaan in het MBO.



Communicatief, organisatorisch en ICT-vaardig.



Creatief, studentgericht en initiatiefrijk.



Een hart voor onderwijs.

Wat bieden we?
We bieden je in de eerste instantie een contract voor 1 jaar aan. Dat kan daarna verlengd worden of omgezet
worden in een vast contract. Omdat we een diploma als docent Nederlands en leservaring essentieel vinden,
bieden we je gelijk een aanstelling als docent LC aan. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is
minimaal 3.151 en maximaal 4.671 euro. Daarbovenop ontvang je een vakantietoeslag van 8% en een dertiende
maand. Ook ontvang je maandelijks een bijdrage in je ziektekostenverzekering. We hebben een vrijwillige
collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals een werkkostenregeling en korting op de aanschaf van
software. Wij hebben daarnaast aandacht voor studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, we vinden professionele
en persoonlijke ontwikkeling belangrijk.
Informatie
Wil je op een hechte, dynamische mbo-instelling te werken die gaat voor kwaliteit? Reageer dan. Mocht je toch
nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Sander Scholl, teamleider Game Artist/Developer, via 0302807077. Of je mailt naar sscholl@glu.nl. Uitgebreide informatie over het Grafisch Lyceum Utrecht vind je op
www.glu.nl.
Reageren
Stuur je motivatiebrief met cv uiterlijk dinsdag 12 februari 2019 naar: solliciteren.nederlands@glu.nl. En vergeet
niet in je brief duidelijk te vermelden welke aanstellingsomvang je voorkeur naar uitgaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

