Vacature

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 voor het team Webdesign en Webdeveloper per 1-11-2019 op zoek naar een energieke

Docent Webdeveloper (0,8 fte)
Het team Webdesign en Webdeveloper leidt studenten o.a. op voor een loopbaan als webdesigner en
webdeveloper. De opleiding Webdesign is een vierjarige opleiding waarin studenten worden voorbereid voor het
beroep van front-end designer/developer. De opleiding Webdeveloper is een 3-jarige opleiding waarin studenten
worden voorbereid voor het beroep van (backend) developer.
Wat houdt de functie in?


Op creatieve en gedifferentieerde wijze lesgeven, met name in projectvorm



Ontwikkelen en schrijven van lesmateriaal, opdrachten en toetsen



Bijdragen aan de samenhang tussen de verschillende vakken binnen de beroepsopleiding



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

Wat vragen we van jou?


Je bent leergierig en in staat nieuwe (web)technologieën te onderzoeken



Je hebt kennis van HTML, CSS en CMS



Je hebt ervaring met object georiënteerd programmeren



Je hebt een relevante, afgeronde opleiding op hbo-niveau



Je bent een teamplayer en neemt je verantwoordelijkheid



Je hebt interesse in creatieve technologie zoals Virtual Reality, Augmented Reality, sensoren,
microcontrollers etc.



Je kunt informatie op een bevlogen manier aan jongvolwassenen tussen de 16 en 24 jaar overbrengen en
hebt feeling met de interesses en leefwereld van de jongeren in deze leeftijdsgroep



Je hebt een onderwijsbevoegdheid of bent bereid dat te halen



Een creatieve, studentgerichte en initiatiefrijke houding

Wat bieden we?
Je krijgt in de eerste instantie een contract voor een jaar. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en bevoegdheid word
je ingeschaald in schaal LB, van 2.820 tot 4.218 euro, of in schaal LC, van 3.223 tot 4.779 euro.
Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Vivian Heijmans, teamleider Webdesign en
Webdeveloper, via 030-2807077 of vheijmans@glu.nl. Uitgebreide informatie over het Grafisch Lyceum Utrecht
vind je op www.glu.nl.
Reageren
Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 22 september naar: solliciteren.web@glu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

