Freelance docent Afstandsonderwijs Nederlands
(1e of 2e graads bevoegd)
Woonachtig in tijdzones Noord-, Midden- of Zuid-Amerika

Wie zijn wij?
Edufax ondersteunt al meer dan 25 jaar wereldwijd gezinnen en hun
werkgevers bij een internationale verhuizing met schoolgaande kinderen. We
weten precies welke keuzes je moet maken om een schoolloopbaan die in
twee of meer landen doorlopen wordt, tot een goed einde te brengen. Het
bijhouden van de moedertaal is daarbij essentieel. Voor Nederlandse en
Vlaamse gezinnen hebben we daarom een volledig online lesprogramma
ontwikkeld. De begeleiding van deze leerlingen wordt gedaan door ons
docententeam in Nederland, aangevuld met freelancers in andere tijdzones.

Is het bij jou 5 tot 9 uur vroeger
dan in Nederland? Heb je ervaring
met het geven van het vak
Nederlands in het voortgezet
onderwijs? En ben je op zoek naar
vaste werkzaamheden voor een
aantal uren per week? Dan is deze
baan echt iets voor jou.

Wat doet een freelance docent afstandsonderwijs bij Edufax?
Als freelancedocent geef je wekelijks of om de week via Skype individueel les aan ‘jouw’ leerlingen die wonen in
dezelfde tijdzone als jij (of daarbinnen passen). Daarnaast begeleid je deze leerlingen via ons online lessysteem.
We bieden je de structuur en de (technologische) middelen om aan de slag te gaan. Aan jou om deze leerlingen op
een creatieve, doeltreffende manier te begeleiden!
Wie zoeken wij?
Een bevoegde docent Nederlands, minimaal tweedegraads, die:
- gemakkelijk contact maakt en een band opbouwt met leerlingen én hun ouders
- creatief is in het bedenken van manieren om leerlingen te laten leren
- makkelijk communiceert, energiek en ‘camera-geniek’ is
- uitstekend zelfstandig kan werken en de eigen werkzaamheden prima kan plannen en organiseren
- veel ervaring heeft met Windows/Office en met alle mogelijkheden van Skype (bijv. screen sharing),
- een commerciële, klantvriendelijke instelling heeft
- de Nederlandse taal uiteraard heel erg goed beheerst
- woonachtig is in tijdzone -5 tot -9
- (ook) beschikbaar is in weekends en/of avonden
Wat bieden wij?
- een inwerkprogramma (in Nederland en/of op afstand)
- structurele ondersteuning vanuit het docententeam in Nederland (technisch en onderwijsinhoudelijk)
- een vast maandelijks bedrag per leerling dat gebaseerd is op een marktconform uurtarief
Interesse in deze functie?
Stuur je sollicitatie voorzien van curriculum vitae naar
Edufax BV
T.a.v. Team docenten
Valkenswaardseweg 3a
5595 CA LEENDE
info@edufax.nl
O.v.v.: vacature freelance docent afstandsonderwijs
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Als je niet woonachtig bent in de gevraagde tijdzone, heeft het geen zin om op deze vacature te reageren
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