DOCENT DUITS
2e graads / 0,5 fte
e

TOEKOMST- EN TALENTGERICHT ONDERWIJS
Als enthousiaste en gemotiveerde docent bereid je
leerlingen voor op het realiseren van hun toekomstdromen.
Je creëert een klimaat waardoor leerlingen hun talenten en
interesses ontdekken en ontwikkelen.

Frits Philips lyceum-mavo is een nieuwe en
moderne school voor mavo, havo,
atheneum en gymnasium leerlingen in
Eindhoven-Noord.
.

JOUW SPECIFICATIES
Ωe graad | kei in begeleiden van talent | 21e eeuwse

We bieden talentgericht onderwijs en zijn
een Brainportschool.

vaardigheden
Een onderwijsbevoegdheid is vanzelfsprekend. Het
ontwikkelen van talent en het aanleren van 21e eeuwse
vaardigheden is nog belangrijker.

Highschool Eindhoven biedt ruimte om
sporten en leren te combineren.

Ambitie | inzet | betrokken | creatief | enthousiast
Naast het geven van goed onderwijs werken we vanuit
inzet, ambitie en betrokkenheid. We verwachten een goede
inzet van medewerkers en leerlingen. We stimuleren ambitie
door hen kansen te geven en betrokken te zijn.
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ONS AANBOD
0,5 fte | start per 1 augustus ‘21 | vervangende uren
Het Frits Philips, lyceum-mavo is een nieuwe en moderne
school voor mavo, havo, vwo en gymnasium leerlingen in
Eindhoven-Noord. Vanaf 1 augustus 2021 hebben wij een
vacature voor een nieuwe collega in het vak Duits. Het
betreft een tweedegraads vacature met lessen 4 klassen. In
eerste instantie krijgt de nieuwe collega een tijdelijke
aanstelling met vervangende uren.
Goede werksfeer | opleidingsmogelijkheid | groeien
Nieuwe collega’s worden warm ontvangen en begeleid door
ons hechte team. Als jij het beste van je zelf geeft en dit is
zichtbaar en voelbaar in en buiten je lessen, dan groei je
door in taken en beloning.
Spreekt dit je aan?
Dan zoeken we jou! Stuur je cv en motivatiebrief naar
werkenbij@huygenscollege.nl t.a.v. Lieke Gerritsen.

www.fritsphilips.eu
www.christiaanhuygenscollege.nl
Het CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE heeft
een passie voor onderwijs. Deze passie is
zichtbaar op onze drie scholen, is voelbaar in
de lessen die we geven en is meetbaar in de
motivatie van onze medewerkers.

