Vacature technisch onderwijsassistent (0,6 fte)
Het Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl in Rotterdam. De school
werkt vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en geeft
de leerlingen de ruimte ‘te worden wie ze zijn’. Daarbij is de school een vrijeschool in en van
deze tijd. Met 1150 leerlingen en 120 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Rudolf
Steiner College een overzichtelijke school waar leerling en leraar zich in een veilige en
inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.
Het Rudolf Steiner College is per 1april 2022 op zoek naar een technisch onderwijsassistent.
Als technisch onderwijsassistent heb je sterke affiniteit met de vakgebieden biologie,
natuurkunde, scheikunde en techniek. Je ondersteunt vakdocenten en helpt de leerlingen
met het uitvoeren van practicumopdrachten. Daarnaast verricht je ondersteunende
werkzaamheden voor je collega's en houd je toezicht in de practicumruimte. Je zorgt voor
een geordende werkomgeving en hebt oog voor de veiligheidsaspecten die aan de vakken
zijn verbonden.
Je hebt minimaal een relevante Mbo-opleiding;
Je staat open om de vrijeschoolpedagogiek te leren kennen en in de praktijk te brengen;
Je bent vaardig in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en
opdrachten;
Je bent pedagogisch onderlegt en kan een groep leerlingen aansturen.
Je bent inzetbaar op alle vakgebieden met een brede oriëntatie binnen de binas-vakken;
Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
Je bent bereid minimaal 4 ochtenden te werken i.v.m. periode-onderwijs.
De werkzaamheden zijn op locatie Oudedijk en Tamboerstraat.
Meer weten en solliciteren?
De functieomvang is 0,6 fte en wordt gewaardeerd in salarisschaal 6 van de cao-VO.
Voor telefonische informatie over deze functie kun je terecht bij mevrouw Maclean,
0614767212. Je kunt je belangstelling kenbaar maken tot 5 maart door je cv met
motivatiebrief te sturen naar info@rudolfsteinercollege.nl, ter attentie van mevrouw Verveer.
We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. We
streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de Rotterdamse bevolking
in al haar verscheidenheid.

