Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool voor creatieve ruimtemakers. Op onze school werken ongeveer 140
medewerkers die met passie hun vak uitvoeren. Vakmensen die studenten leren hoe je vormgeeft aan de
ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont, werkt, winkelt en ontspant. Of het nou gaat om een huis
of een winkel, om ontwerp, inrichting, onderhoud of communicatie. Om vorm te geven aan de ruimte in
de wereld om ons heen hebben we vakmensen nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies
weten wat ze doen. Zulke mensen leiden wij op. Zulke mensen werken bij ons. Voor de opleiding Styling,
Interieur & Vormgeving zijn wij met ingang van 1 september 2019 op zoek naar een

Docent Engels (0,6 fte)

vormgeving & styling

creatieve techniek

vastgoed & makelaardij

Wie bent je en wat ga je doen
Ben jij die docent die beschikt over een 2e graads lesbevoegdheid en het leuk vindt om lessen
Engels te geven? Die studenten kan inspireren en begeleiden in hun ontwikkeling? Ben jij
ambitieus, innovatief en gericht op samenwerking? Dan ben jij de collega die we zoeken!
Het team en de opleiding
De functie wordt ingevuld in het derde leerjaar van de opleiding Styling, Interieur &
Vormgeving.
De opleiding Styling, Interieur & Vormgeving is een mbo-4-opleiding, die opleidt tot een
ondernemende en veelzijdige professional.
Nimeto leidt de studenten op tot generalist. Een creatieve ruimtemaker in de breedste zin van
het woord, waarvan de beroepsroute een weg kan zijn naar verschillende bestemmingen. Want
in een snel veranderende wereld is vooraf geen duidelijk zicht te geven op de exacte beroepen
waar onze studenten invulling aan gaan geven in de toekomst. Die duidelijkheid bestaat wel
over de kennis en vaardigheden die een student moet hebben om zich te ontwikkelen tot een
ondernemende en veelzijdige professional op het gebied van ruimtelijke vormgeving. Studenten
maken daarom in de tweede en derde ontwikkelingsfase specifieke keuzes om kennis op
bepaalde vakgebieden te verdiepen of te verbreden. Die keuzes worden gemaakt bij projecten,
stages en keuzedelen.
Wat neem je mee
•
Ervaring in lesgeven en begeleiden tot examens is een pré
•
Relevante opleiding op HBO niveau
•
Je beschikt over een 2e graads lesbevoegdheid
•
Affiniteit met de mbo-doelgroep en -onderwijs
Docent bij Nimeto Utrecht
•
Je wordt ingeschaald conform schaal LB/LC (cao mbo) afhankelijk van opleiding en
ervaring.
•
Ruimte en budget voor professionele ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als ook de
pedagogisch-, didactische vaardigheden.
•
Je werkt op een reguliere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, volgens de cao mbo.
•
Je bent ambitieus, innovatief en gericht op samenwerking met je teamleden en het verder
ontwikkelen van de opleiding.

Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie zo spoedig mogelijk via email – aan de afdeling Personeelszaken van Nimeto (pz@nimeto.nl). Indien je vragen hebt kan
je contact opnemen met Ragna van Orsouw (030 – 271 46 24). Gedurende de zomervakantie
zijn wij afwezig maar kun je wel je sollicitatie insturen.
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