Nimeto Utrecht is de vakschool van creatieve ruimtemakers. Op onze school werken ongeveer 150
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 onderwijsvorm Creatieve Ruimte Makers zijn wij met ingang van 26 augustus a.s. op
zoek naar een

Onderwijsassistent (0,5-0,6 fte)
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Creatieve Ruimte Makers is een nieuw onderwijsconcept bij Nimeto waar ruimte is voor het
eigen leerproces van de student en waar deze onderweg keuzes kan maken binnen de
mogelijkheden van Nimeto. Zo kan de student zich ontwikkelen tot een echte creatieve
ruimtemaker binnen de volledige breedte van al onze creatieve opleidingen. De student
bepaalt het reisdoel, de docent-coach begeleidt de weg ernaartoe. Stagelopen doen
studenten wanneer ze dat willen (oftewel: wanneer het past in hun ontwikkeling) en hun
diploma halen zij als ze er klaar voor zijn. Een zeer vrije vorm van onderwijs dus. Juist
hierom is er óók een duidelijke structuur nodig zodat het de vrije vorm mogelijk is. En daar
zoeken we iemand voor!
Wie ben je...
Je bent een energieke onderwijsassistent die de coaches van de afdeling Creatieve Ruimte
Makers ondersteunt. Je weet hoe je de studenten het beste kunt begeleiden en motiveren.
Je biedt een luisterend oor waar nodig, je weet goed het overzicht te bewaken en je bent
oplossingsgericht. Je kunt goed communiceren met docenten, andere medewerkers van de
school, studenten, ouders en ook externe relaties.
Wat ga je doen…
We zoeken een collega die:
-

de voorbereiding en de praktische uitvoering van het onderwijs verzorgt
inspiratiesessies organiseert met internen, externen en collega-studenten
proactief contact onderhoudt met een schil van expertdocenten voor
(vak)specifieke begeleiding
samen met de coaches de studenten begeleidt en ondersteunt met het plannen
van de contacturen en de studiebelastingsuren.

Werk je graag in een creatieve, dynamische omgeving en ben je een teamplayer? Dan ben
je de onderwijsassistent die we zoeken!
Wat neem je mee…
-

uitstekende vaardigheden in Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) en Teams
goede organisatorische en administratieve vaardigheden
een coachende houding: je lost het niet voor de studenten op, maar helpt ze het
zelf op te kunnen lossen
minimaal MBO4- werk- en denkniveau
affiniteit of ervaring in het onderwijs
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-

flexibele houding
teamplayer
proactief en zelfstandig

Wij bieden jou…
• Een afwisselende, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid.
• De mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen.
• Een aantrekkelijk salaris en een goed pakket arbeidsvoorwaarden.
• Flexibele arbeidstijden.
• Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de duur van een jaar, met
mogelijke verlening van een jaar.
• De functie wordt verdeeld over 3 werkdagen, dagen/dagdelen in overleg.
• Functie valt binnen de cao van het mbo (Schaal 7 of 8, loopt van 2.086,- tot 3.530,-)
afhankelijk van je ervaring
• Een eindejaarsuitkering van 8,33%
• Vakantiegeld 8%
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Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie uiterlijk 21 juni tot 12:00
uur via e-mail – aan de afdeling HR van Nimeto (HR@nimeto.nl). Indien je vragen hebt, kan
je contact opnemen met Francis Heunks (f.heunks@nimeto.nl)

