Schooljaar 2022-2023
DaCapo College Milaanstraat
Vacature docent Zorg en Welzijn
Omvang: 1,2308 fte; 13 reguliere lessen (0,5 fte) en 19 lessen ziektevervanging
(0.7308).
Voor 2022-2023 is het DaCapo College, locatie Milaanstraat, op zoek naar
docenten Zorg en Welzijn. De totale omvang van je aanstelling wordt onderling
nader overeengekomen.
Heb jij een tweedegraads bevoegdheid voor het vak Zorg en Welzijn en weet jij
als geen ander hoe je de vmbo leerlingen kan motiveren het beste uit zichzelf te
halen? Lees dan snel verder en solliciteer!
Taakomschrijving
Als docent Zorg en Welzijn ga je voornamelijk lesgeven aan de leerlingen van de
bovenbouw van het vmbo(leerlingen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar). Dit maakt
dat jouw werk nooit saai is én zorgt voor een leuke uitdaging. Kortom, een
uitdagende functie met de ruimte om je als docent te ontwikkelen.
Als docent Zorg en Welzijn geef je les in 4 profieldelen: Mens & Gezondheid,
Mens & Zorg, Mens & Omgeving en Mens & Activiteit. Naast de Z&W-profieldelen
ga je ook lesgeven binnen de andere keuzevakken binnen het vmbo. Je kan
hierbij denken aan vakken zoals: Welzijn kind en jongeren, Uiterlijke verzorging
en EHBO.
Waar kom je te werken?
Je komt te werken in een enthousiast en bevlogen team met veel ervaring, zowel
vakinhoudelijk als pedagogisch. Binnen het team is er veel samenwerking en
open communicatie, zodat jullie samen alle leerlingen zo goed mogelijk kunnen
begeleiden.
Wij zoeken iemand die als geen ander weet hoe je de verbinding zoekt met de
vmbo-leerlingen en op deze manier de klas kan enthousiasmeren voor het vak
Zorg en Welzijn.






Om deze functie goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat jij:
Over een tweedegraads lesbevoegdheid voor het vak Zorg en Welzijn beschikt
Ervaring hebt met het lesgeven in het voortgezet onderwijs (ervaring met het
vmbo is een pré)
Een teamplayer bent en kan bijdragen aan een steeds vernieuwend onderwijs
Verder is het belangrijk dat jij stevig in je schoenen staat, resultaatgericht en
flexibel bent. Je komt te werken in een hecht team met korte
communicatielijnen.

Wat bieden wij?
 Leuke collega’s met passie voor het vmbo-onderwijs
 Een jaarcontract
 Maximaal € 4.573,- op fulltimebasis bruto per maand, conform Schaal LB
cao voortgezet onderwijs, afhankelijk van ervaring
Meer informatie?
Lees meer over wie we zijn en waar we voor staan op
https://dacapokijktnaarmij.nl/
Voor meer informatie en eventuele vragen over deze vacature kun je contact
opnemen met Gineke Notten, afdelingsleider Milaanstraat (g.notten@dacapocollege.nl)
Hebben we je interesse gewekt en wil je solliciteren?
Stuur dan je persoonlijke motivatie en je CV naar g.notten@dacapo-college.nl.
Tot slot
Voor het werken binnen het onderwijs is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
noodzakelijk. Ga je bij ons aan de slag, dan dien je voorafgaand een VOG te
overhandigen. Na definitieve selectie wordt de aanvraag voor de VOG door
DaCapo in gang gezet. De kosten zijn voor onze rekening.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

