Rotterdam - Werkplaatsbeheerder (instructeur)
Standplaats: Rotterdam, Hoornbeeck College en De Swaef
Uren per week: 0,6 fte
Ingangsdatum: zo snel mogelijk
De omgeving
De werkzaamheden vinden plaats binnen de techniekhal van de locatie De Swaef, die
eveneens gebruikt wordt door studenten en docenten van het Hoornbeeck College.
De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Reformatorische grondslag 'De Wartburg’ is het
bevoegd gezag van het Wartburg College, een scholengemeenschap voor Christelijk
Voortgezet onderwijs op Reformatorische grondslag. De school heeft als grondslag de Bijbel
en de reformatorische belijdenisgeschriften. Het onderwijsaanbod van het Wartburg College
bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het Wartburg College
bestaat uit vijf locaties, namelijk Guido de Brès, Marnix, Revius, De Swaef en De Burcht. Binnen
de stichting werken ongeveer personeelsleden met een omvang van ongeveer 450 fte en er
wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 3.600 leerlingen. Aan de stichting wordt leiding
gegeven door een college van bestuur onder toezicht van de raad van toezicht. Het college
van bestuur wordt ondersteund door het centrale stafbureau.
Bestuur en personeelsleden aanvaarden de Bijbel, het Woord van God, als de enige grondslag
voor leer en leven. Daarbij onderscheiden ze de reformatorische belijdenisgeschriften (de Drie
Formulieren van Enigheid) als op de Bijbel gegrond. Deze grondslag stempelt het leef- en
werkklimaat op het Wartburg College. Zo wil het Wartburg College een school zijn waar een
beschermde omgeving wordt geboden die aansluit bij die van de gezinnen. Tegelijkertijd vindt
een voorbereiding plaats op het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij.
Het Hoornbeeck College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren welzijn, zorg,
dienstverlening, economie en techniek & ICT op zes locaties (Amersfoort, Apeldoorn, Goes,
Gouda, Kampen, Rotterdam). De locaties tellen samen momenteel ongeveer 6.500
studenten en bijna 700 medewerkers.
De functie
- Je verzorgt praktijkinstructie en begeleidt individuele studenten;
- Je draagt bij aan de activiteiten van de opleiding;
- Je draagt zorg voor het beheer en onderhoud van apparatuur, applicaties,
machines, gereedschappen en het gebruik van chemische stoffen;
- Je verricht beheers- en administratieve werkzaamheden.
Het profiel
- Je hebt algemene theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van de
opleiding en vaardigheid in het overdragen daarvan (minimaal MBO);
- Je hebt relevante kennis van nieuwe technologieën;
- Je bent vaardig in het schriftelijk vastleggen van instructies;
- Je bent vaardig in het begeleiden en motiveren van leerlingen/studenten.

Wij bieden
- Een prima werkomgeving en goede werksfeer;
- Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring in schaal 8. De CAO-VO is
van toepassing;
- Volop ontwikkelingsmogelijkheden;
- Indiensttreding bij het Wartburg College te Rotterdam.
Meer informatie
Inlichtingen worden graag verstrekt door:
- De heer J. Voorwinden, opleidingsmanager Werktuigbouwkunde, telefoon 0647002167 of via de mail : voj@hoornbeeck.nl
Solliciteren
Solliciteren kan via de sollicitatiepagina van het Wartburg College.

