
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zoekt ten behoeve van de Faculteit Techniek voor het Insti-
tuut Built Environment (campus Arnhem) per nieuw studiejaar 2019-2020 een: 
  
Docent Constructie          ca. 2,0 fte 
 
‘In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren’' 
 
Wat zijn jouw werkzaamheden? 
Je verzorgt voor de vol- en deeltijdopleidingen Bouwkunde en Civiele techniek theoretisch en prak-
tisch onderwijs in voornamelijk het constructieve aandachtsgebied (o.a. mechanica). Als tutor, expert 
en assessor begeleid je onze studenten bij binnen- en buitenschoolse leerprocessen. Je draagt bij 
aan de onderwijskundige vormgeving van de opleidingen. 
Je voert organisatorische taken uit voor de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek. Jouw defini-
tieve taakinvulling vindt in overleg plaats, waarbij jouw ervaring en interesses een belangrijke rol spe-
len. 

Wat zijn jouw kwaliteiten? 
Je vindt het leuk om jouw inhoudelijke kennis rondom constructie te delen met studenten in alle fases 
van hun leerproces. Duurzaamheid maakt vanzelfsprekend deel uit van jouw gedachtengoed en over 
grenzen heen kijken is je niet vreemd. Je hebt affiniteit met de rol van ontwikkelaar en begeleider van 
moderne leerprocessen of wil je hier in verdiepen. Ervaring met projectwerk en het coachen van indivi-
duen en groepen is gewenst. Als persoon ben je flexibel, positief en collegiaal Je hebt sterke commu-
nicatieve vaardigheden en een onderzoekende houding. 
Je hebt een relevante opleiding op minimaal masterniveau of je bent bereid op termijn een Masterop-
leiding te volgen. Je bent in het bezit van een didactische aantekening of bent bereid deze bij de HAN 
te behalen. 
Je hebt ruime praktijkervaring in het vakgebied constructie en beschikt over een breed netwerk. Ben je 
nog niet zo lang werkzaam binnen het vakgebied dan nodigen we je nadrukkelijk uit om te solliciteren. 
Ook als je graag met één been in de praktijk wilt blijven, zien we jouw sollicitatie graag te tegemoet. 
  
Wat bieden wij jou? 
Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische en informele werkomgeving. Aanstelling 
vindt in eerste instantie plaats voor een jaar, waarna bij goed functioneren een vast dienstverband tot 
de mogelijkheden behoort. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring word je aangesteld als Docent ni-
veau 2 of niveau 1. Het bruto maandsalaris als Docent 2 bedraagt maximaal € 4.192,37 (cao-hbo 
schaal 10) en als Docent 1 maximaal € 4.892,31 (cao-hbo schaal 11) bij een fulltime aanstelling. Het 
salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de HAN goede 
voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en ouderschaps-
verlof. 
 
Wil je meer informatie? 
Meer informatie over de HAN lees je op www.han.nl. voor meer informatie over deze functie kun je 
contact opnemen met de heer ing. D.E. Mateman, Opleidingscoördinator Bouwkunde, M (06) 83 99 62 
71. 
 
Heb je belangstelling? 
Herken je je in bovenstaand profiel en voldoe je aan de eisen? Ga dan naar www.han.nl/vacatures om 
uiterlijk voor 6 mei 2019 online te solliciteren (via de sollicitatieknop onder aan in de vacaturetekst 
voor deze functie). Je kunt jouw motivatiebrief richten aan de heer D. Mateman. Sollicitaties die recht-
streeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling ge-
nomen. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kun je contact op-
nemen met mevrouw L. Kuipers, Medewerker Resourcedesk, M (06) 55 24 06 83.  

De gesprekken vinden plaats in week 20. 
 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de 
dienstbetrekking. 

Waar gaat je werken? 
Het Instituut Built Environment, waar de twee opleidingen Bouwkunde en Civiele techniek onder val-
len, is kwalitatief zeer sterk. De bouwbranche is onderhevig aan grote veranderingen en kent een 



flinke opgave. Het onderwijs moet daar op inspelen. Dit vereist een permanente aandacht voor de om-
geving en het zoeken, maken en versterken van verbindingen met het beroepenveld. Dit doen beide 
opleidingen momenteel door het aanbieden van een voltijd- en een deeltijdcurriculum. Er studeren 
momenteel circa 1200 studenten aan het instituut bij een totaal van 45 fte aan medewerkers. 
De taakveld Constructie van beide opleidingen staat hoog aangeschreven. 
 
Beide opleidingen kennen een hoge medewerker tevredenheid en zijn door zowel Elsevier als de keu-
zegids Techniek beoordeeld als een goede opleidingen. Naast deze eervolle kwalificatie bezit de op-
leiding ook het 4-sterren keurmerk Duurzaamheid. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


