CSW Bestevaêr is op zoek naar een

Technisch Onderwijsassistent
met aandachtsgebied Natuurkunde m/v
Vestiging CSW Bestevaêr
met een totale omvang van 0,8 fte
Functie-inhoud:
Je verricht assisterende werkzaamheden bij de lessen van de natuurwetenschappelijke
vakken, met aandachtsgebied natuurkunde. Je draagt zorg voor de opstelling van de
benodigde apparatuur voor de practica. Je signaleert en verhelpt storingen aan apparatuur
en je doet onderhoud en reparaties. Je ontwikkelt mee aan nieuwe practica. Je kunt
leerlingen zelfstandig begeleiden bij practica, projecten en profielwerkstukken en hen daarbij
aanwijzingen en instructies geven. De TOA is ook bedrijfshulpverlener en EHBO-er.
Wat wij vragen:
• Je hebt kennis van de praktijk en praktijktheorie van de vakken natuurkunde,
scheikunde en biologie, met de focus op natuurkunde.
• Je hebt kennis van veiligheids- en inspectievoorschriften en van
toepassingsmogelijkheden van apparatuur, hulpmiddelen en voorzieningen.
• Je hebt affiniteit en kennis van elektronica op het gebied van natuurkunde en je kunt
storingen verhelpen.
• Je bent vaardig in het op eigen initiatief ontwikkelen van practica.
• Je hebt kennis van didactische en pedagogische principes en reageert
vanzelfsprekend op gedrag van leerlingen, waarna je zo nodig effectief ‘rapporteert’
aan collega’s.
• Je bent goed in het geven van technische aanwijzingen aan leerlingen en je kunt
werken in diverse werkvormen.
• Je kunt snel inspelen op veranderende situaties en werkt prettig samen met de TOA's
en andere collega’s.
• Je hebt een opleiding op MBO+ niveau, ervaring in een soortgelijke functie is
gewenst.
Wij vinden het belangrijk dat je in overeenstemming met de kernwaarden van de school
functioneert.
Wat wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Katja Bosch,
kbo@cswalcheren.nl.
Wij zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Deze kun je richten aan Jaco
Klink, hoofd P&O, per e-mail: personeel@cswalcheren.nl onder vermelding van
vacaturenummer CSW20200902.

