Technisch onderwijsassistent scheikunde
(vervanging) 0,6 – 1,0 fte
In het hart van Zaandam
bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs in
de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum.
De school biedt onderdak
aan ongeveer 1350
leerlingen en 145
personeelsleden.
Het Zaanlands Lyceum is
een openbare school voor
havo, atheneum en
gymnasium. De school staat
open voor elke leerling,
ongeacht zijn levensbeschouwing of herkomst. De
leerlingen gaan met elkaar
om met respect voor elkaars
achtergrond en overtuiging.
Het onderwijs is erop gericht
de talenten van onze
leerlingen en medewerkers
maximaal te ontplooien in
een inspirerende en
sfeervolle omgeving.
Het ruime en lichte
schoolgebouw staat op een
zeer royaal terrein met
bomen, planten en
grasvelden en beschikt over
een complete
buitensportaccommodatie.

In verband met zwangerschapsvervanging zoeken wij met ingang
van het schooljaar 2022-2023 een technisch onderwijsassistent
voor onze scheikundevakgroep. Het Zaanlands Lyceum is een
Begaafdheidsprofielschool en Bètapartnerschool en onze vwoafdeling heeft het predicaat Excellente School. Tegelijkertijd
organiseren wij vele vormen van begeleiding en ondersteuning.
Wij zoeken een TOA die pedagogisch goed uit de voeten kan met
leerlingen in het voortgezet onderwijs, die goed samen kan
werken en die in staat is de practica bij scheikunde voor te
bereiden en te begeleiden.

Wat bieden wij
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele
werkomgeving, waar leerlingen en medewerkers een persoonlijke
ontwikkeling doormaken die past bij hun aanleg, competenties en
ambities.

Wat vragen wij
•
•

Opleiding MBO+ in relevant vakgebied
Ervaring met nauwkeurig oplossingen maken en ervaring met
voorraadbeheer

Wat ga je doen?
Als TOA heb je een ondersteunende rol bij de scheikundelessen.
Je bent verantwoordelijk voor het klaarzetten, voorbereiden en
afronden van diverse practica. Je houdt overzicht op de lopende
practica en plant alles in samenspraak met de collega’s in.
Vaardigheden en competenties
• Je kunt gestructureerd werken
• Je hebt oog voor veiligheid
• Je hebt affiniteit met doelgroep/leerlingen
• Je bent sociaal en hulpvaardig
• Je bezit rekenvaardigheden op chemisch gebied om
zelfstandig oplossingen te kunnen maken met
verschillende concentraties
• Je hebt kennis van scheikunde(practica)

Functie en waardering
De functie wordt gewaardeerd conform de CAO VO in S7. Het
betreft een tijdelijke aanstelling tot 31 december 2022.
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Geïnteresseerd?
Als je je herkent in bovenstaand profiel nodigen we je van harte uit ons via www.zaanlands.nl
beter te leren kennen. Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze advertentie kun je contact
opnemen met de rector van de school, Michiel van Dijk, via m.vandijk@zaanlands.nl.

Procedure
We vragen je een cv en een bondige sollicitatiebrief te sturen met daarin je motivatie. Wij
verzoeken je beide documenten uiterlijk 31 mei 2022 te mailen aan onze managementassistent,
Margrethe Koning, via m.koning@zaanlands.nl.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet.
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