Met ingang van 1 augustus 2021 hebben wij de volgende vacature:

Technisch Onderwijs Assistent (TOA)
0,5 fte

De werkzaamheden zijn allround, waarbij affiniteit met natuur- en
scheikunde gewenst is. U instrueert en begeleidt leerlingen bij de
uitvoering van practica, profielwerkstukken en zelfstandig onderzoek
en bij het gebruik van apparaten, materialen en machines. En ondersteunt
de docenten bij onder andere demonstratieproeven, het klaarzetten
van practica, het bestellen van materialen en het onderhouden van
apparaten en instrumenten.

• AANDACHT
• ONTWIKKELING
• VERANTWOORDELIJKHEID
• KWALITEIT
• INSPIRATIE
Het ds. Pierson College voor vmbo-t,
havo en atheneum is een protestantschristelijke school met een open
karakter. Het ds. Pierson College
maakt deel uit van het onafhankelijk
onderwijsnetwerk ORION.
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.
Meer informatie over onze school?
Bekijk onze website, het schoolplan, het
bestuursverslag en de Pierson bulletins.

ds. Pierson College
Postbus 701 | Geraert ter Borchstraat 1
5201 AS ’s-Hertogenbosch
www.pierson.nl | 073 644 29 29

We zoeken een collega die:
- een relevante opleiding heeft (minimaal MBO-opleiding niveau 4
in een technisch vak) en bij voorkeur ervaring als TOA;
- vaardig is in het gebruik van geautomatiseerde meetsystemen en
de Google omgeving;
- beschikt over een grote mate van accuratesse, flexibiliteit,
stressbestendigheid en zelfstandigheid;
- een teamspeler is en inspringt waar nodig;
- affiniteit heeft met de omgang met leerlingen;
- goed communicatief vaardig is, zowel schriftelijk als mondeling;
- in het bezit is van een BHV diploma of bereid is dit te behalen.
Het ds. Pierson College werkt continu aan een veilig schoolklimaat en
een gezonde leef- en werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en
ouders. We gaan met elkaar om op basis van respect, betrokkenheid en
oog voor een ander. We verwachten dat collega’s zich in onze identiteit
kunnen vinden en bereid zijn er een actieve bijdrage aan te leveren.
Bij het ds. Pierson College:
- bent u actief met de ontwikkeling van onderwijs en uzelf bezig,
o.a. door de onderwijsontwikkeldagen, de Pierson Academy en
ORION NXT;
- ontvangt u een cultuurkaart met korting op kunst en cultuur, een
gratis bibliotheekpas en korting op (zorg)verzekeringen. Ook kunt
u gratis gebruikmaken van de eigen fitnessruimte en hebben we
diverse uitruilregelingen (fiets, sportabonnement, laptop/tablet etc.);
- ligt treinstation ’s-Hertogenbosch-Oost op loopafstand (5 min.).
De benoeming is in schaal 7 (cao-vo) en in principe tot en met het
einde van schooljaar 2021-2022, met uitzicht op voortzetting van het
dienstverband bij goed functioneren.
Wilt u ons team versterken? Dan ontvangen wij uw cv met motivatie
graag zo snel mogelijk per mail via sollicitatie@pierson.nl. DDe eerste
gesprekken worden na de zomervakantie, in de week van 30 augustus,
gepland.
Meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Sanne
Verhoeven, coördinator P&O, via s.verhoeven@pierson.nl.
Let op: vanaf maandag 26 juli tot maandag 30 augustus zijn wij gesloten
in verband met de zomervakantie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

