de redactie Nederlands zoekt schrijvers

Schrijvend redacteur Nederlands (mbo), 32-40 uur
Wil jij mbo-studenten taalvaardiger maken? Wil je hiervoor meeschrijven aan lesmateriaal dat
bijdraagt aan effectiever en afwisselender taalonderwijs? Reageer dan op deze vacature en misschien
staat jouw naam straks wel op één van onze boeken of bouw je mee aan de uitbreiding van onze
online leeromgevingen Studiemeter en Studiereader!
Als schrijvend redacteur Nederlands (mbo) bij Uitgeverij Deviant werk je mee aan de ontwikkeling van
lesmateriaal voor mbo-studenten die een Entreeopleiding of een opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen.
Samen met je collega’s ga je de uitdaging aan om aansprekend online en offline lesmateriaal voor het
vak Nederlands te ontwikkelen. Ook ontwikkel je samen relevante en efficiënte instrumenten voor de
studievoortgang van de mbo-student. Hiermee willen we studenten inzicht geven in behaalde en
openstaande leerdoelen zonder daarbij voortdurend de nadruk op beslistoetsen te leggen.
Dit ga je doen:
- uitlegblokken schrijven
- opdrachten bedenken en uitwerken
- geschikte leesteksten en luisterfragmenten zoeken
- feedback op geschreven lesmateriaal geven en verwerken
- antwoordenboeken maken
- toets- en examenvragen schrijven
- vernieuwende formatieve voortgangsinstrumenten helpen ontwikkelen
Wij worden enthousiast als je:
- een relevante afgeronde opleiding hebt op hbo- of wo-niveau;
- vlot en foutloos kunt schrijven voor de doelgroep;
- affiniteit hebt met onderwijs;
- leergierig bent;
- creatief en kritisch bent;
- openstaat voor en kunt omgaan met feedback op jouw werk;
- goed kunt samenwerken, maar ook zelfstandig bent.
Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende baan binnen een vakkundig en gezellig team. Een sfeervolle werkplek
op de zolder van een historisch pand in de binnenstad van Amersfoort. Een aanstelling voor 32-40 uur
per week, met salaris en arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de cao voor het Uitgeverijbedrijf (UB) en
uitzicht op een vast contract.
Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief en cv voor 2 september 2019 naar vacatures@uitgeverij-deviant.nl (t.a.v.
Marieke Leijgraaff). Als je onze interesse hebt gewekt met je motivatiebrief en cv nodigen wij je uit
voor een persoonlijke kennismaking. Als we daarna beiden enthousiast zijn, vragen we je een
proefopdracht te maken die we daarna samen doorspreken. Op basis daarvan bepalen we of je
geknipt bent voor de functie.

