BEST OF BOTH WORLDS:

Hybride vakdocent bij STC
Je bent goed in je vak en gaat nog elke dag met
veel plezier naar je werk. Maar soms begint het een

Hybride vakdocent
Als hybride vakdocent sta je letterlijk met je ene been in de

beetje te kriebelen. Zeker als je die jonge jongens

school en met je andere been in het bedrijfsleven. Je werkt een

en meiden ziet die net van school komen. Die kun

paar dagen in de week bij STC. Je geeft les aan mbo’ers die een

jij met jouw kennis en ervaring nog wel wat

expertise uit met collega-docenten en doet onderzoek naar

bijleren. Helaas ontbreekt daarvoor vaak de tijd.
Vijf dagen per week voor de klas staan is niet jouw
ding. Maar wat dacht je van een werkweek waarbij
je circa de helft van de week werkt bij je huidige
werkgever en de rest van de week als docent voor
de klas staat bij STC? Kortom: ben jij klaar voor een
baan als hybride vakdocent?

technische / maritieme opleiding volgen. Je wisselt je
innovaties. De rest van de week werk je bij je huidige werk
gever. Je hebt een echt verbindende functie tussen het
mbo-onderwijs aan de ene kant en het bedrijf en de branche
aan de andere kant. Natuurlijk bereiden we je goed voor op je
nieuwe rol. Je krijgt (tijdens je werk bij STC) een gedegen
opleiding om je onderwijsbevoegdheid (PDG) te kunnen
behalen. Ook krijg je een mentor die je met raad en daad
terzijde staat. Als hybride docent blijf je bij je huidige
werkgever in dienst en word je voor minimaal twee jaar
gedetacheerd naar STC Group.

WWW.STC-GROUP.NL

Hybride vakdocent bij STC
Over STC

Meer informatie?

STC is een begrip bij jongeren die dromen van een carrière

Wil je meer weten over de functie van hybride vakdocent?

op zee, in de haven, op een scheepswerf of in de logistiek.

Neem dan contact op met Lucie Saxton - van Dam van Isselt,

Randvoorwaarde voor hun toekomstig succes is de mate waarin

projectmanager hybride docent bij STC Group. Zij is bereikbaar

hun mbo-opleiding aansluit bij actuele ontwikkelingen en trends

op 010 - 44 86 000. Ben je geïnteresseerd in deze functie?

in het bedrijfsleven. Vakdocenten met hun specifieke praktijk-

Stuur dan je brief met cv naar STC Group, afdeling HRM.

kennis en vaardigheden maken daarbij het echte verschil. STC

Postbus 63140, 3002 JC Rotterdam.

maakt deel uit van STC Group. Ruim 700 collega’s werken iedere

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het wervingsproces.

dag hard aan het mogelijk maken van aantrekkelijke en op de
praktijkgerichte opleidingen en trainingen. Leren door te ervaren

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

staat daarbij centraal.

Profiel hybride vakdocent
• Je krijgt energie van het werken met jongeren en voelt je
prettig bij de afwisseling van werken op school en in het
bedrijfsleven.
• Je bent in staat om je enthousiasme voor je eigen vakgebied
over te brengen op jongeren.
• Je hebt bij voorkeur een maritieme of technische (hbo-)
opleiding afgerond en hebt minimaal drie jaar ervaring
opgedaan in een technisch beroep.
• De Nederlandse taal beheers je uitstekend in woord en

De hybride vakdocent is een initiatief van STC Group, Havenbedrijf

geschrift en je bent bereid om een onderwijsbevoegdheid

Rotterdam N.V., Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.,

te behalen.

Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land.

• Reflecteren, analyseren, samenwerken, overtuigen,
netwerken en verbinden zijn woorden die goed bij je passen.
• Je bent bereid om gedurende minimaal twee jaar minimaal

Onder de vlag van het door de Europese Unie mogelijk gemaakt
project Blue Careers, werken deze partijen samen aan het werven
en opleiden van minimaal tien hybride vakdocenten.

twee dagen per week les te geven.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met
behulp van subsidie vanuit de Europese Unie.

