VACATURE DOCENT REKENEN (0,6/0,8 fte)
Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool voor creatieve ruimtemakers. Op onze school werken
ongeveer 160 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. Wij zijn per volgend schooljaar op zoek naar
een docent Rekenen.

Wie je bent ...
Ben jij vol energie, een denker en doener tegelijk? Kun jij studenten en collega’s inspireren?
Ben jij een vernieuwer in (reken-) onderwijs? Vind je het leuk om naast het generiek vak
rekenen ook rekenen vanuit het vak te ondersteunen om zo een mooie aansluiting bij de
opleiding te krijgen? Dan ben jij de docent Rekenen die wij zoeken!
Per 1 augustus 2022 is een functie van Docent Rekenen vacant bij Nimeto Utrecht.
Omvang ca. 0,6/0,8 fte. De functie wordt ingevuld binnen de opleidingen op niveau 2 maar
ook niveau 4.

Wat je meeneemt…
 Je beschikt over 2e graads lesbevoegdheid of de bereidheid om deze bevoegdheid te
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halen.

 Je hebt meerdere jaren ervaring als docent, bij voorkeur in het mbo.
 Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen op het gebied van rekendidactiek en
-examinering.
 Je bent ambitieus, innovatief en gericht op samenwerking met je teamleden en het

verder ontwikkelen van het rekenonderwijs bij de opleidingen van Nimeto Utrecht.

 Ervaring met een Taal en Reken Centrum is een pré
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Wij bieden jou…
 Je wordt ingeschaald conform schaal LB/LC (cao mbo) afhankelijk van opleiding en
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ervaring.
Er is ruimte voor professionele ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als ook de
pedagogisch-, didactische vaardigheden.
Parttime dienstverband met in eerste instantie tweemaal een jaarcontract met
omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.
Een eindejaarsuitkering van 8,33%
Vakantiegeld 8%
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Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan komen we graag met je in contact.
Stuur je sollicitatie – via e-mail – aan de afdeling HR (HR@nimeto.nl).
De sluitingstermijn is 15 juni 2022.
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