ds. Pierson College
Postbus 701 / Geraert ter Borchstraat 1
5201 AS ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 644 29 29
website: www.pierson.nl
Het ds. Pierson College voor
vmbo (theoretische leerweg),
havo en atheneum is een
protestants-christelijke school
met een open karakter. Het ds.
Pierson College maakt deel uit
van het onafhankelijk
onderwijsnetwerk ORION.

Met ingang van 1 augustus 2019 hebben wij de volgende 2 vacatures:

De school heeft ruim 1.600
leerlingen en 170
personeelsleden. In een
modern gebouw wordt vorm
gegeven aan eigentijds
onderwijs.



De school heeft een sterk
leerlinggericht karakter en
werkt actief aan
leerlingbegeleiding en effectief
onderwijs. In de Tweede Fase
is er naast klassikale lessen
ook keuzewerktijd.
Er is ruim aandacht voor de
ontwikkeling van
medewerkers, de begeleiding
van nieuwe docenten en de
bevordering van onderlinge
betrokkenheid.

Informatie over de school en
het schoolplan via:
www.pierson.nl
Het betreft een tijdelijk
dienstverband van één jaar
(met uitzicht op een vast
dienstverband). Afhankelijk
van opleiding en ervaring
wordt het salaris vastgesteld
volgens schaal 7 van de CAOVO.
Aanvullende informatie:
dhr. E. Kievit, afdelingsleider,
telefoon 073 – 644 29 29
of per e-mail (voorkeur):
e.kievit@pierson.nl.

Technisch Onderwijs Assistent (totaal 1,3 FTE)
Werkzaamheden





In principe allround (assisteren bij de vakken Natuurkunde, Scheikunde
en Biologie), waarbij een affiniteit met natuurkunde (voor één vacature)
mooi/gewenst zou zijn;
Het instrueren en begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van practica,
profielwerkstukken en zelfstandig onderzoek en bij het gebruik van
apparaten, materialen en machines;
Ondersteunen van de docenten bij demonstratieproeven, klaarzetten van
practica, bestellen van materialen, onderhoud van apparaten en
instrumenten en dergelijke;
Het verrichten van algemene werkzaamheden ten behoeve van het
onderwijs.

Profiel







Relevante opleiding (kennis van de exacte vakken minimaal op Havoniveau en minimaal MBO-opleiding in een technisch vak) en bij voorkeur
ervaring als TOA;
Kennis van geautomatiseerde meetsystemen (Coach) en programma’s
(Google, Windows, Word, Excel en Outlook);
U beschikt over een grote mate van accuratesse, stressbestendigheid,
zelfstandigheid en flexibiliteit;
U bent een teamspeler en hebt een klantgerichte houding;
U hebt affiniteit met de omgang met leerlingen;
U bent communicatief, zowel schriftelijk als mondeling.

We vragen sollicitanten om in hun brief expliciet aan te geven wat de
gewenste aanstellingsomvang (minimum en maximum) is.
Onze school heeft een open christelijk karakter. Vanuit christelijk
geïnspireerde waarden geven wij ons onderwijs vorm. We gaan met elkaar
om op basis van respect, betrokkenheid en oog voor een ander.
We verwachten dat collega’s zich in de levensbeschouwelijke identiteit
kunnen vinden en bereid zijn er een actieve bijdrage aan te leveren.

Bij interesse, wilt u dan zo snel mogelijk uw brief, maar uiterlijk 24 mei a.s.
met opgave van opleiding en bevoegdheid, ervaring en motivatie richten aan:
ds. Pierson Stichting voor Voortgezet Onderwijs, Postbus 701, 5201 AS ’sHertogenbosch of (bij voorkeur) naar het e-mailadres: sollicitatie@pierson.nl.
______________________________________________________________
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

