Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool met ca. 1500 studenten 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 richting Signmaking en Wayfinding zijn wij met ingang van
1 augustus 2021 op zoek naar een
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Wie ben je en wat ga je doen
Ben jij die vakdocent die alles weet van animaties & digital signing en vind je het leuk om
praktijklessen te geven en onderzoek te doen naar de innovatie binnen het eigen vakgebied? Die
studenten kan inspireren en begeleiden in hun ontwikkeling zodat ze na afronding van hun diploma
zo een baan binnen de sector vinden? Bezit je specialistische vakkennis die je kan inzetten om zo de
opleiding naar een hoger plan te tillen? Dan ben jij de docent die we zoeken!
Wat neem je mee
•
Ervaring in het maken van animatie(s) in de wereld van digital signing
•
Relevante opleiding op hbo-niveau
•
Affiniteit met de mbo-doelgroep en -onderwijs
•
Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Motion Graphics Designer
•
Je hebt een uitstekende kennis van Adobe After Effects & Audition. Ook de rest van het
Adobe pakket is geen onbekend terrein voor je
•
Je kan zowel zelfstandig als in een team werken
•
Je kan studenten begeleiden met projecten
•
Je hebt een technisch creatief oplossend vermogen
•
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe technieken en ontwikkelingen
•
Je kan inhoud geven aan de begrippen vormgeving en ontwerptraject
Het Team en de opleiding
Het team Signmaking & Wayfinding biedt een mbo-niveau 4 opleiding, voltijds traject.
Als digitaal, innovatief technische opleiding zijn wij 2 jaar geleden gestart met deze prachtige nieuwe
opleiding. Met een klein, variërend en hecht team van vak- en onderwijsspecialisten geven wij vorm
aan de wereld van de (digital) signmaker en leiden wij studenten op die werkzaam willen zijn als
vormgever in het sign- en wayfinding beroepenveld. Als team werken we veel en nauw samen om het
onderwijs zo innovatief mogelijk vorm te geven.
Het onderwijsteam van de opleiding SW willen we aanvullen en versterken met 0,4 fte in het
kennisgebied visualiseren.
De opleiding Signmaking & Wayfinding (SW) wordt verzorgd door het onderwijsteam SDB-Sign-SW.
Dit team verzorgt naast SW de opleidingen Stand & decorbouw BOL2/BBL3) en Signmaker
BOL2/BBL3.
Docent bij Nimeto Utrecht
•
•
•
•

Je wordt ingeschaald conform 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.
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Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk! Stuur je sollicitatie via e-mail
naar HR@nimeto.nl. Reageren kan tot en met 4 juli 2021. Indien je vragen hebt kan je contact
opnemen met de teamleider Wendy Eilers 06-26 52 81 81.

