Heb jij relevante ervaring in de ecologie en wil je die kennis delen met onze studenten? Wil jij meewerken aan een duurzame
ontwikkeling van onze jonge, groene Hogeschool in Almere? Heb jij passie voor onderwijs en kennisontwikkeling op het gebied
van water en /of bodem, waaronder aquatische ecologie, waterbeheer, geologie, bodemfysica, en bodemecologie? Bij Aeres
Hogeschool kan je studenten hierin expert maken! Ben jij een gedreven water- en /of bodemdeskundige met een hart voor
natuur? Dan is deze vacature jou op het lijf geschreven en nodigen we je uit om te solliciteren naar de functie van:

Docent Biologie met de specialisatie Water en /of Bodem (0,8 - 1,0 fte)
Voor de opleiding: Toegepaste Biologie (TB)
Binnen het team Toegepaste Biologie ga je werken met enthousiaste en deskundige collega-docenten. De opleiding is de
grootste opleiding van de Aeres Hogeschool Almere, staat hoog aangeschreven en heeft meer dan 450 studenten. Binnen
de studie kunnen de studenten zich specialiseren in de richtingen plant, dier, natuur en water.
Onze nieuwe collega
•
Inspireert en coacht studenten door het verzorgen van onderwijs op het gebied van o.a.:
o Waterbeheer
o Watersystemen
o Geologie, bodemvorming en landschappen
o Bodemchemie, bodemfysica en bodemecologie
o Veldwerk en practica
o GIS
•
Begeleidt studenten bij het doen van onderzoek naar bodem- en waterkwaliteit voor een externe opdrachtgever.
•
Begeleidt studenten bij hun afstudeerwerkstuk en (afstudeer)stage.
•
Begeleidt studenten in de rol van mentor van een klas.
•
Begeleidt excursies en veldwerkweken.
•
Onderhoudt contacten met opdrachtgevers uit het werkveld.
•
Participeert in onderzoek bij relevante lectoraten van de Hogeschool
•
Staat open voor het geven van onderwijs buiten zijn /haar expertise.
Wie ben jij
•
Je hebt een afgeronde academische opleiding in de aardwetenschappen (bijv. fysische geografie),
milieuwetenschappen, bodem/water atmosfeer, of aanverwant.
•
Je hebt werkervaring in het vakgebied (dit is geen vereiste maar wel een pré).
•
Je hebt een relevant netwerk in het vakgebied.
•
Je bent in het bezit van een didactische aantekening of bereid deze te halen.
•
Je bent een rolmodel voor onze studenten door je professionaliteit en enthousiasme.
•
Je hebt een betrokken houding, je bent een teamspeler en communicatief sterk.
•
Je bent leergiering en hebt een proactieve houding.
•
Je bent stressbestendig en je komt het beste tot je recht in een dynamische netwerkomgeving.
Aeres Hogeschool
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het
delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen,
contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van
toekomstgerichte, innovatieve professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe
wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.900 studenten. Iedere faculteit heeft zijn
eigen profiel en focus.
Aeres Hogeschool Almere
De faculteit Almere richt zich op opleidingen en praktijkonderzoek waarmee de verbinding wordt gelegd tussen het groene
kennisdomein en de stedelijke leefomgeving. Het motto is: Laat de stad leven! Belangrijke aandachtsgebieden zijn ecologie
en natuur, biologie, voedsel, gezondheid, circulaire economie, duurzaamheid en innovatieve groene gebiedsinrichting.
Aeres Hogeschool Almere is partner in de ontwikkeling van de Flevocampus, die de komende jaren gaat ontstaan op het
terrein van de Floriade. De Flevocampus is een kennisknooppunt waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden
elkaar vinden.

Ons aanbod
Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in
samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Aan de functie Docent Biologie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 11 van de cao hbo (minimaal € 3.453,16 en
maximaal € 5.026,85 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. We werken met een normjaartaak van 1659 uren
(fulltime dienstverband). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8%
vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.
Interesse?
Heb je vragen? Neem dan contact op met Drs. Maaike Cox, studieleider TB via het telefoonnummer 088 020 5350.
Solliciteren kan tot en met zondag 5 december a.s. De gesprekken vinden plaats op woensdag 15 december 2021 tussen
09:00 – 13:00 uur.
Voor het invullen van deze functie werken wij samen met Aeres Agree, onze partner in werving & selectie. Hierdoor is het
mogelijk dat Aeres Agree een deel van het wervingsproces overneemt.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

