
      
  
 

Gezocht: een enthousiaste docent techniek 
 
Onze school  
Het Olympia College is een openbare school voor Praktijkonderwijs, VMBO-LWOO, Entree 
en ISK. Dat wil zeggen dat jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die ondersteuning nodig 
hebben bij het leren, op onze school een opleiding volgen. De school bereidt leerlingen voor 
om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft 
talent of aanleg en wil dat laten zien. De school wil leerlingen helpen hun talent te ontdekken 
en te ontwikkelen. Het Olympia College maakt deel uit van de Scholengroep Nieuw Zuid en 
valt onder Stichting BOOR.  
 
Wat zoeken wij?  
Het Olympia College zoekt een enthousiaste en ondernemende docent techniek, die breed 
inzetbaar is en affiniteit heeft met onze doelgroep.   
 
Wat vragen wij?  

• Een collega die over een relevant diploma beschikt van een technische studie bij 
voorkeur met een onderwijsbevoegdheid.  

• Een collega die goed kan omgaan en prettig kan communiceren met onze leerlingen 
en ervaring heeft met leerlingen in het Praktijkonderwijs. 

• Kennis of ervaring heeft met o.a. houtbewerking, metaal, lassen, groen, etc.  

• Ervaring in soortgelijke werkzaamheden en met de doelgroep leerlingen is een pre.  
 
Wat kunnen wij bieden?  
Een fijn team van 90 collega’s die samen zorgen dat de leerlingen elke dag goed onderwijs 
krijgen in een prettige sfeer en een veilig en schoon gebouw. Het is mogelijk om 3 of 4 dagen 
te werken. Afhankelijk van bevoegdheid, kennis en ervaring wordt de functie als LB of LC 
gewaardeerd.  
 
Solliciteren 
Je kunt tot 24 augustus 2020 je sollicitatie met CV richten aan de heer M. Nikkels, directeur 
a.i. Olympia College via mevrouw E. van Dijk, managementassistente via e-maladres  
e.vandijk@nieuw-zuid.nl 
Als je voor 17 juli reageert, nemen wij uiterlijk 21 juli nog contact met je op.  
 
Informatie over onze school kun je vinden op www.olympiacollege.nl  
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