Docent Volksuniversiteit
Kom naar de Volksuniversiteit en beleef het plezier van een leven lang leren! Daar gaat het
om bij Volksuniversiteit Zoetermeer! Of je nu leert voor een volgende stap in je carrière, om
ontwikkelingen in de maatschappij te volgen of om anderen te ontmoeten, de
Volksuniversiteit Zoetermeer is jouw opleidingsinstituut. Je treft er een mooi aanbod van
opleidingen. Altijd in kleine groepen, met gemotiveerde vakdocenten. Geen diploma’s maar
wél resultaten, dat is de gedachte van de Volksuniversiteit Zoetermeer. De Volksuniversiteit
is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding en leeftijd. Heb je een passie voor talen en vind
je het leuk om aan volwassenen les te geven dan is de Volksuniversiteit op zoek naar jou.

We zoeken een docent Frans, die enthousiast is over
zijn vak en zijn kennis met enthousiasme kan
overbrengen aan zijn cursisten.
Jouw taken:





Je verzorgt cursussen Frans vanaf beginnersniveau tot gevorderden. De cursussen
worden in modules van 12 lessen aangeboden.
Je motiveert en stimuleert deelnemers
Je zorgt voor een prettige en veilige leeromgeving.
Je bent in staat om naast de gebruikte leermethode ook extra materiaal aan te bieden
om de lessen extra interessant te maken.

Wij vragen van jou:






Je bent tweede, derde of vierde jaar student Frans
Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
Je hebt een dienstverlenende en professionele houding.
Je hebt affiniteit met het lesgeven
Je hebt kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het
toepassen ervan.

Wij bieden:
Een inspirerende omgeving met veel vrijheid om je lessen zelf in te richten. Je werkt op ZPP
basis. Als je daar nog geen ervaring in hebt dan leggen wij graag uit hoe dat in zijn werk
gaat. Ons tarief is € 24,- per uur.
Sollicitatie:
Stuur uw gemotiveerde reactie en cv per mail naar maartje.vanPutten@bibliotheekzoetermeer.nl Uw reactie dient uiterlijk 15 juli a.s. in ons bezit te zijn.

