vacature

Het Grafisch Lyceum Utrecht is al meer dan 100 jaar dé toonaangevende opleider voor de creatieve industrie.
Op deze kleinschalige mbo-vakschool volgen ongeveer 2.200 studenten een opleiding op het gebied van media,
vormgeving en communicatie. De school maakt werk van actueel en modern onderwijs waarin vakmanschap,
creativiteit en aansluiting op de beroepspraktijk centraal staan.
We zijn voor het team Animatie en Audiovisuele vormgeving op zoek naar een

Docent Projectmanagement (0,8 fte)
Onze opleiding Animatie en Audiovisuele vormgeving (AAV) is een 4-jarige opleiding waarin studenten worden
voorbereid op het beroep van Mediavormgever voor bewegend beeld. Werken in een omgeving waar leren
centraal staat en waar de onderwijskwaliteit hoog is. Je komt te werken in een hecht team met collega’s dat
betrokken is bij onze studenten en het onderwijs. Als docent kun je bijdragen aan de uitvoering van de concrete
ambities die wij als school voor de komende jaren hebben geformuleerd.
De functie
•

Je geeft les en coacht bij projecten.

•

Je ontwikkelt onderwijs /workshops op het gebied van projectmanagement en online content.

•

Je bezoekt bedrijven.

•

Met collega’s spar je over het onderwijs in de breedste zin van het woord, je praat met studenten over
het vak en geeft vorm aan ons praktijk- en toekomstgericht onderwijs.

Wij vragen
•

Je bent werkzaam (geweest) in de media als creatieve en ondernemende animatie- en videoproducer en
weet dat samenwerking het succes bepaalt.

•

Je bent een netwerker en weet kansen om te zetten in concrete projectopdrachten.

•

Je bent op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in online marketing en snapt hoe je daar met
bewegend beeld op inspeelt.

•

Je hebt bij voorkeur ervaring als ondernemer: je kunt goed plannen, organiseren en werkt
resultaatgericht.

•

Je hebt minimaal een opleiding op HBO-niveau, een 2e graadsopleiding of bent bereid om een
pedagogisch didactisch getuigschrift te halen.

Het aanbod
Je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2020 als docent en wordt ingeschaald
in schaal LB van 2.820 tot 4.218 euro of in schaal LC van 3.223 tot 4.779 euro bij een volledig dienstverband.
Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. De cao mbo is van
toepassing.
Informatie
Herken jij jezelf als energieke vernieuwer met lef in deze functie? Deel je graag kennis, heb je een eigenwijze
visie op hoe je jongeren het beste kunt opleiden en heb je feeling met hun leefwereld? Solliciteer dan.
Heb je vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Jorrit de Leur, teamleider Animatie en
Audiovisuele vormgeving, via 030-2807077 of jleur@glu.nl. Uitgebreide informatie over het Grafisch Lyceum
Utrecht vind je op www.glu.nl. Algemene informatie over de opleiding vind je hier
www.glu.nl/opleiding/animatieaudiovisuele-vormgeving
Het sollicitatiegesprek vindt plaats op woensdag 19 juni 2019 in de middag.
Reageren
Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 16 juni 2019 naar solliciteren.aav@glu.nl t.a.v Chimène van Lunteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

