Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool met ca. 1500 studenten 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.
We zijn aan het verbouwen en in 2023, hopen wij een mooi, inspirerend en toekomstbestendig pand
te hebben op de Smijerslaan in Utrecht.
Voor het team Vastgoed op onze tijdelijke locatie in Nieuwegein zijn wij met ingang van 26 augustus
a.s. opzoek naar een

Docent/studiecoach Nederlands (0,8 fte )
Wie ben je
Ben jij die docent die beschikt over een 2e graads lesbevoegdheid en het leuk vindt om lessen
Nederlands 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!
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 worden gecoacht bij het behalen van challenges waarbij persoonlijke ontwikkeling
centraal staat. Challenges zijn uitdagende of levensechte projecten, leertaken of opdrachten. Deze
worden altijd uitgevoerd op school of in de praktijk in samenwerking met het bedrijfsleven.
Wat ga je doen
Als docent/studiecoach Nederlands 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 ligt jouw focus op Nederlands. 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.
Wat neem je mee
•
Je beschikt over een 2e graads lesbevoegdheid
•
Affiniteit met de mbo-doelgroep en -onderwijs
•
Plezier in het ontwikkelen en geven van beroepsgerichte lessen
•
Ervaring met een talencentrum is een pré
•
Je bent innovatief en gericht op samenwerking met je teamleden.

Docent bij Nimeto Utrecht
Saai is het bij Nimeto nooit. Als creatieve vakschool zijn wij continue in beweging. Dat geeft je
vrijheid om te experimenteren, te ontdekken en daarmee ruimte te geven aan je eigen ontwikkeling.
Bij Nimeto vind je een informele cultuur, levendigheid door onze leuke en creatieve studenten en
collega’s.
Wij bieden:
•
Een boeiende, uitdagende baan op een unieke en creatieve vakschool.
•
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.
•
Arbeidsvoorwaarden volgens de Cao mbo (o.a. pensioen ABP tegemoetkoming ziektekosten)
•
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie voor vrijdag 24 juni a.s om 12.00
uur naar HR@nimeto.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Marcel van der Borden
0653853285 De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 28 juni 2022.

