Wij zoeken jou!

Reis mee met Masterskip
als bètadocent
Heb je:
• een eerstegraads lesbevoegdheid in één
of meerdere bètavakken
• aansluiting met de belevingswereld van
jongeren
• een ondernemend karakter
• een positieve, sportieve uitstraling
• uitstekende communicatieve
vaardigheden
• de mogelijkheid om 12 weken achter
elkaar aan boord te zijn tussen oktober
2019 en juni 2020 (2 x 6 weken)?

Wil je:
• intensief contact met leerlingen
• leerlingen zien groeien en bloeien
• het groepsproces van de leerlingen
begeleiden
• de Wylde Swan als je klaslokaal
gebruiken
• de reizen voorbereiden
• een ambassadeur zijn na de reis?

Dan krijg je:
• een avontuurlijke baan
• een onvergetelijke ervaring
• de verantwoordelijkheid voor de
begeleiding van de leerlingen
• een onkostenvergoeding van € 500
voor nieuwe Masterskip-docenten,
minimumloon voor ervaren Masterskipdocenten.
• verdieping, zelfvertrouwen en plezier:
daar kom je verder mee!

Vacature
Ga je mee op avontuur? Dit is jouw kans om
een unieke levenservaring op te doen!

Als docent van Masterskip ben je
verantwoordelijk voor de begeleiding van de
leerlingen aan boord. Je begeleidt de zelfstudie,
geeft centrale lessen, organiseert
groepsactiviteiten en je bent mentor van een
aantal leerlingen. Dit doe je in een team van
vier vakdocenten. Je werkt nauw samen met
de nautische bemanning, die ervoor zorgt dat
de Wylde Swan tijdens de lessen gewoon
doorvaart.
Je hebt een flexibele instelling en je bent in
staat om jezelf en het onderwijsprogramma
aan te passen aan de situatie aan boord. Je
vervult een voorbeeldfunctie aan boord.
Tenslotte ben je topfit om deze intensieve
periode aan te kunnen.

Wij zoeken jou!

Werken bij de Wylde Swan
Schoener Wylde Swan verzorgt educatieve
zeilreizen met middelbare scholieren in het
winterseizoen.

Stuur je reactie naar:
Wij kijken uit naar jouw reactie
met CV. Stuur deze naar:
info@masterskip.com
Mocht je vragen hebben, aarzel dan
niet om contact met ons op te
nemen.
We horen graag van je.
Het Wylde Swan team

Kijk voor meer informatie over Masterskip op:
www.masterskip.com
Bij de Wylde Swan werken circa 40 mensen,
bestaande uit kantoorpersoneel, bemanning en
docenten. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 35
jaar. Het kantoor van de rederij staat in Makkum.

