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  Docentassistent verzorging 
 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als docentassistent bij het vak verzorging op het 

VMBO? Dan is deze vacature iets voor jou! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 

docentassistent. Wil je jezelf daarnaast ook blijven ontwikkelen? Ga dan de uitdaging aan en 

solliciteer bij ons; een school waar modern praktijkgericht onderwijs centraal staat. Een 

vmbo-school voor doeners en denkers!  

Vacature  

Type vacature    

Partime  

0,80 fte  

 

Dienstverband   

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast. 

Over ons  

Jouw uitdaging  

Assisteren in een vernieuwd Vakcollege, waarbij je niet terugschrikt voor het assisteren van 

kooklessen, het begeleiden van groepjes leerlingen tijdens de lessen Mens en 

Dienstverlening, oog hebt voor de (leer)behoeftes van onze leerlingen en betrokkenheid bij 

de organisatie blijkt.   

 

Jouw team  

Jouw nieuwe team bestaat uit collega’s die de lessen in de onderbouw verzorgen. Je werkt 

met name veel samen met de collega’s die de Mens en Dienstverlening (M&D) en kooklessen 

verzorgen. Hen zal je dagelijks assisteren tijdens deze lessen.  

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke, ruime, uitgeruste werkomgeving met professionele, leuke en betrokken 

collega’s, een prettige werksfeer, goede begeleiding/coaching en 

ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de kust.  

Verder bieden wij je ook: 

 salaris conform cao VO in schaal 4 

 13e maand  

 goede coaching startende docenten/assistenten 

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars 

 vergoeding voor de gemaakte kosten van fitness bij een sportschool 
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Onze school  

Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 650 

leerlingen. Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer 

praktijkgericht onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en prettige 

omgeving.  

 

Vakcollege Rijnmond is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we 

onder meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het 

Protestant Christelijk perspectief.  

 Over jou  

Jij hebt 

Onze voorkeur gaat uit naar een assistent verzorging, die reeds een aantal jaren werkzaam 

is binnen het vakgebied. Als je bijna bent afgestudeerd als docent assistent of de intentie 

hebt om de opleiding te gaan volgen, kun je ook reageren. Je kunt je vinden in 

eigenschappen als ondernemend en bevlogen. Je hebt een hart voor leerlingen die met 

name praktijkgericht zijn, waarbij je nieuwe ontwikkelingen niet naast je neerlegt en de 

uitdaging van ‘vakwerk’ aandurft. 

 

Ga jij de uitdaging aan?  

Solliciteer via www.meesterbaan.nl. De sollicitatietermijn verloopt op 24 januari 2019. De 

gesprekken worden eind januari gepland.  

Meer informatie? 

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met:  

Erik Hazenoot, directeur Vakcollege Rijnmond, e-mailadres: e.hazenoot@andreascollege.nl 

en telefonisch bereikbaar op nummer 06 5352 6243 

of  

Cees van Eeden, Teamleider onderbouw Vakcollege Rijnmond, e-mailadres: 

c.vaneeden@andreascollege.nl en telefonisch bereikbaar op nummer 06 4186 2877 

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met:  

 

Christien Quist, Personeelszaken 

Telefoonnummer:   071 406 10 64  
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