
  
 

 
Marne college zoekt een: 
 

DOCENT TECHNIEK & ONTWERPEN  
(2e graad, 1,4 – 1,6 FTE) 
 
 
Wat ga je doen? 
Vanaf 1 augustus 2021 komt bij het Marne college in Bolsward de functie vrij van docent 
Techniek & Ontwerpen.  Je geeft les aan de leerlingen in de onderbouw van vmbo, havo en 
vwo. Ben jij die enthousiaste docent die wil werken op een mooie kleinschalige regio-
scholengemeenschap en ben je (bijna) bevoegd? Dan komen we graag in contact met jou!  
 

Wat vragen wij van jou? 
ü Je bent bevoegd voor het vak Techniek Onderbouw of je zit in de afrondende fase van 

je studie; 
ü Je vindt het een uitdaging om het vak Techniek & Ontwerpen binnen de onderbouw 

van het Marne college op een creatieve en vernieuwende manier vorm te geven; je 
kunt gebruik maken van actuele methodes waarbij de leerlingen breed kennis kunnen 
maken met nieuwe technieken en (digitale) instrumenten (bijv. Lego-League, robotica, 
duurzame technieken)   

ü Je bent beschikbaar per 1 augustus 2021 voor ongeveer 0,8 – 1,0 fte; 
ü Je hebt passie voor het onderwijs en wilt graag je steentje bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van het onderwijs; 
ü Je kunt goed schakelen, je hebt humor en je kunt goed relativeren; 

 
Wij bieden 
Een functie voor bepaalde tijd tot en met 31 juli 2022. Als docent word je ingeschaald in LB 
conform de CAO-VO. Daarnaast ontvang je een laptop in bruikleen zodat je je werk overal 
kunt doen en hebben we een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
Solliciteren? 
Stuur dan vóór 23 juni 2021 je motivatie en CV naar vacatures@cvo-zwfryslan.nl.  
Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Bas van Rooij, 
afdelingsleider, via 06-54254347 of via roob@marnecollege.nl. Neem ook een kijkje op 
www.marnecollege.nl en lees alles over onze prachtige school.  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 26. 


