Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool met ca. 1500 studenten van 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.
We zijn aan het verbouwen bij Nimeto. De opleiding Vastgoedadviseur & Projectmanager is daarom
tijdelijk verhuisd naar Nieuwegein.
Wij zoeken voor deze opleiding met ingang van aankomend schooljaar een nieuwe collega.

docent/studiecoach vastgoed economie en management (0,6 fte)
Over de opleiding
Studenten leren tijdens hun opleiding bij Nimeto alles over het beheren en onderhouden van
vastgoedobjecten. Daarnaast spelen ook de transitie van vastgoed en het projectmanagement een
belangrijk rol. Uiteindelijk begeleiden we onze studenten om professionals te zijn die
verantwoordelijk worden voor het afgeven van o.a. resultaatgerichte onderhoudsplannen.
De vorm van ons onderwijs is erop gericht om studenten een vliegende start te geven in een
eventuele eerste baan of in hun vervolgopleiding. Dat doen we met student gericht onderwijs.
Studenten werken in multidisciplinaire projectteams waar klassen niet meer leidend zijn. Het niveau
wel. In de projectteams leren zij het aanspreekpunt te zijn voor verschillende partijen. Studenten
worden gecoacht bij het behalen van challenges waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat.
Challenges zijn uitdagende of levensechte projecten, leertaken of opdrachten. Deze worden altijd in
een team uitgevoerd op school of in de praktijk in samenwerking met het bedrijfsleven.
Wat ga je doen
Als docent/studiecoach vastgoed economie en management ben je onderdeel van een zelfsturend en
agile team in ontwikkeling.
Je geeft o.a. workshops en hoorcolleges. Bovenal coach je onze studenten inhoudelijk bij de
uitvoering van de challenges en daarbij hou je rekening met vastgoedeconomie. Samen met het
team ontwikkel je steeds weer nieuwe challenges. Je bewaakt de voortgang van de resultaten en
stuurt en adviseert de studenten waar nodig. Je bent betrokken bij alle niveaus van de opleiding.

Wie ben je
• Je expertise ligt vooral op vakgebieden als vastgoedeconomie en vastgoedmanagement. Bij
voorkeur ben je breed inzetbaar op deze of meerdere expertisegebieden die onderdeel
uitmaken van het curriculum van de opleiding.
• Je bent innovatief en gericht op samenwerking met je teamleden en het verder ontwikkelen van
de opleiding. De ambitie om het beste uit studenten, collega’s en jezelf te halen is je niet
vreemd.
• Je bent een energieke en Inspirerende coach voor jongeren.
Wat neem je mee
•
Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau afgerond.
•
Je beschikt bij voorkeur over een 2e graads lesbevoegdheid.
•
Je hebt aantoonbare pedagogische ervaring.
•
Je hebt affiniteit met de vastgoedeconomie/vastgoedmanagement.
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.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie voor 4 juli via e-mail aan de HR
afdeling van Nimeto (HR@nimeto.nl). Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Teamleider
Willem van den Berg (06 30362705).

