Algemeen bijzonder Praktijkonderwijs De Diken is op zoek naar een

Leerwerkmeester groen & werktuigen
Heb je groene vingers? Ben je handig met diverse (groen)machines? Wil je de jeugd
enthousiast maken voor het ‘groene’ vak? Heb je altijd al je kennis willen overdragen aan de
jeugd, maar geen zin in een (volledige) lerarenopleiding? Dan is dit misschien jouw kans!

Wat ga je doen?
Je leert de leerlingen het aanleggen en onderhouden van de tuin met zowel
handgereedschappen als machines, zoals de veegmachine, bladblazer, bosmaaier,
kettingzaag, tuintrekker en heftruck. Jij brengt de praktische kennis over aan de leerling met
de ondersteuning van een leerkracht. Of doet het zelfstandig aan kleine groepjes. Op De
Diken staat levensecht leren centraal, dit doen we op eigen terrein, maar vooral op locatie.
De vacature kan op verschillende manieren worden ingevuld: projectmatig voor enkele
weken of maanden, maar ook structureel.

Wat vragen wij van jou?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je hebt affiniteit en/of ervaring met onze doelgroep
Je kunt zelfstandig groepen van ongeveer zes leerlingen aansturen
Je bent een teamspeler en kan goed samenwerken
Je hebt verstand van de groene ruimte en de bijbehorende machines
Je bent direct of in de nabije toekomst beschikbaar voor ongeveer 0,8 – 1,0 fte
Je kunt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Wat bieden wij?
Een functie eerst voor een bepaalde tijd, maar als het van beide kanten klikt, gaan we graag
het gesprek aan voor de toekomst. Als leerwerkmeester word je ingeschaald in schaal 6
conform de CAO-VO met een bruto salaris van maximaal € 2826,- (bij 1 fte). Daarnaast
ontvang je een laptop in bruikleen zodat je je werk overal kunt doen en hebben we
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. We staan ook open voor een detacheringsconstructie en
eventueel is ook een ZZP-constructie bespreekbaar.

Solliciteren?
Dagje meelopen? Dat kan altijd! Of wil je eerst meer informatie over de vacature? Neem dan
contact op met Alida Bijsterveld, fasecoördinator, via 06-20470652 of bial@dediken.nl.
Neem ook een kijkje op www.dediken.nl en lees alles over ons prachtige praktijkonderwijs.
Meteen solliciteren? Stuur je motivatie en cv naar bial@dediken.nl.

