VACATURE
Vakdocent metaal (0,8 – 1,0 fte)
Ben jij een vakman met passie voor de precisietechniek en wil je onze
studenten helpen met hun ontwikkeling tot (research) instrumentmaker?
De Leidse instrumentmakers School (www.lis.nl) is op zoek naar:
Een vakman met passie voor het ontwerpen, ontwikkelen en maken van precisie instrumenten en
die onze studenten wil helpen in hun ontwikkeling tot vakman.
De studenten die je samen met de andere vakdocenten, instructeur(s) en Toa(s) begeleidt kunnen
zelfstandig en veilig in een werkplaats werken maar zijn vaak met uitdagende klussen bezig voor
onder andere ons leerbedrijf. Ze dienen zich nog verder te ontwikkelen op met name het constructie
en CNC gebied en hebben hier een leermeester voor nodig.
Wat verwachten we van je binnen deze functie?
• Ontwikkelen en uitvoeren van vakonderwijs op het gebied van metaalbewerking (draaien,
frezen, CNC en basis metaal vaardigheden) en op het gebied van constructies (Cad tekenen).
• Onderhouden van de lesmiddelen (het machinepark).
• Het begeleiden van studenten in hun studieloopbaan.
• Het begeleiden van stages.
• Ondersteunen in / uitvoeren van constructie opdrachten.
Wat vragen wij van jou?
• HBO werk- en denkniveau (een LiS achtergrond is een pré).
• Een 2e graads lesbevoegdheid of bereidheid deze te halen.
• Kennis van en ervaring met 3d tekenpakketten (inventor) en Cad/Cam (Siemens,
Fanuc/Haas).
• Ervaring als constructeur van fijnmechanische instrumenten is een pré evenals affiniteit met
en kennis van CNC verspanen.
We zoeken een vakbekwame, creatieve, innovatieve teamspeler met passie voor het vak, die
ook zelfstandig kan acteren en een voorbeeldfunctie kan vervullen voor onze studenten.
Wat bieden wij?
• Goede arbeidsvoorwaarden (cao MBO).
• Een klein, gezellig en betrokken team van collega’s.
• Een aanstelling voor de duur van een jaar met zicht op verlenging en salaris conform functie
docent LB.
• Vakantietoeslag van 8% en vaste eindejaarsuitkering van 8,33%.
Informatie en sollicitatie
Spreekt onze vacature je aan, stuur dan voor 1 september je motivatiebrief en curriculum vitae naar
de heer Schouten, manager Praktijkonderwijs, via schouten@lis.nl. Mocht je meer informatie willen,
dan kun je daar de heer Schouten voor benaderen via zijn mailadres.

