Docent Mondzorgkunde
Wil jij je vakdeskundigheid en kwaliteiten inzetten voor studenten Mondzorgkunde?
Over het instituut en de opleiding
Mondzorgkunde is een van de zeven bachelor opleidingen binnen het Instituut voor
Paramedische Studies. Dit instituut verzorgt bacheloropleidingen en post hbo onderwijs voor
paramedische beroepsbeoefenaren. Het team van Mondzorgkunde bestaat uit 45 docenten die
zeer betrokken zijn bij hun studenten en de ontwikkeling van het beroep.
Als docent Mondzorgkunde beschik je over visie op het beroep en draag je bij aan de
verbreding en verdieping van het onderwijscurriculum van alle leerjaren van de opleiding
Mondzorgkunde. Je ontwikkelt en verzorgt theoretisch en praktisch onderwijs in teamverband
met collegas (mondhygiënisten, tandartsen en andere deskundigen). Je coacht studenten bij
hun leerproces binnen en buiten de opleiding en je ondersteunt hen bij het uitvoeren van
onderzoek en projecten.
Wie jij bent
Je bent een inspirerende en enthousiaste professional met enkele jaren werkervaring als 4jarig opgeleide mondhygiënist. Je vindt het leuk studenten te begeleiden en te
enthousiasmeren bij hun verdere ontwikkeling tot mondhygiënist. Je bent onderzoekend,
resultaatgericht, flexibel en je kunt goed samenwerken.
Wat jij hebt





Een afgeronde bacheloropleiding Mondzorgkunde (4-jarig)
Een afgeronde masteropleiding of bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen
Enkele jaren recente werkervaring als mondhygiënist
Bij voorkeur werkervaring in het onderwijs

Wat wij je bieden
Je krijgt een jaarcontract (D3) als docent met een omvang van 0,4 fte. Het bruto maandsalaris
bij een volledig dienstverband is minimaal 2769,32 en maximaal 4192,37 (schaal 10 per 1
april 2019). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een
dertiende maand. Tot slot hebben we tal van leuke extras zoals gebruik van de modernste HU
klinieken, en kortingen op tal van zaken zoals fitness, verzekeringen en software.
Solliciteren
Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot
en met donderdag 28 februari 2019 uitsluitend online solliciteren. De sollicitatiegesprekken
vinden in principe plaats in de week van 11 maart 2019.
Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Lotte Westerlaken,
teamleider Mondzorgkunde, Lotte.Westerlaken@hu.nl of tel. 06-38763938.
Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op
www.werkenbijhu.nl
Wat verder belangrijk is
Bij voldoende potentiële kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel
mogelijk als je denkt de juiste kandidaat te zijn.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.

