Stichting Alterius zoekt t.b.v. VSO St. Jozef in Cadier en Keer

LEERMEESTER (1,0 fte)
VSO St. Jozef is met ingang van 1 december 2018 op zoek naar een allround leermeester voor
een taakomvang van 1,0 fte. Het betreft een tijdelijke aanstelling (in eerste instantie tot aan
de zomervakantie 2019).
De kandidaat zal werkzaam zijn bij VSO Maastricht. VSO Maastricht is een samenwerking
tussen VSO St. Jozef van Stichting Alterius en VSO Don Bosco van MosaLira.
Korte functie-inhoud
De werkzaamheden worden verricht op een school voor voortgezet speciaal onderwijs
(leerlingen zijn 12+). De school biedt opleiding en vorming aan leerlingen die zeer moeilijk
opvoedbaar zijn en/of waarbij sprake is van psychiatrische problematiek. Samen met uw
collega’s bereidt u deze leerlingen voor op het vervolgonderwijs, een vorm van arbeid of
dagbesteding en begeleidt hen bij het aanleren/uitvoeren van (basale) beroepsvaardigheden
en -competenties. De leermeester geeft lessen techniek in de meest brede zin van het woord
(van handvaardigheid tot werken in het groen).
Taken
voorbereiden en verzorgen van technieklessen;
instrueren van leerlingen over het gebruik van materialen, machines en gereedschappen;
geeft technische aanwijzingen aan leerlingen tijdens de lessen en/of stages en bij het
maken van werkstukken;
geeft instructies in het gebruik van materiaal, machines en gereedschappen;
houdt een werkdossier per leerling en per groep bij;
neemt deel aan teamvergaderingen;
houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten.
Profiel
De kandidaat
beschikt over een onderwijsbevoegdheid;
is vaardig in het omgaan met en corrigeren van gedrag van niet de meest eenvoudige
leerlingen in onderwijsland;
moet (dus) tegen een stootje kunnen;
is vaardig in het samenwerken met collega’s;
beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
beschikt over direct toepasbare praktisch en technische kennis;
heeft kennis van veiligheids-, arbo- en technische voorschriften en specificaties van
apparaten en eigenschappen van materialen.
Informatie en reageren
Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. Manon Muijrers, afdelingscoördinator a.i.:
manon.muijrers@stichtingalterius.nl tel. nr. 06 - 120 72 043.
Uw schriftelijke reactie (brief en cv) kunt u tot 23 november 2018 sturen naar
manon.muijrers@stichtingalterius.nl.
Inschaling
Geschiedt conform cao Primair Onderwijs. De benoeming vindt plaats via Randstad payroll.

