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VACATURES

#DOCENT #ONDERWIJSASSISTENT
Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben wij 2 vacatures:
- docent
- onderwijsassistent
Jaarlijks ontvangt Junior Technovium ruim 5.000 leerlingen in
de leeftijd van 10-15 jaar.
Leerlingen uit groep 7 en 8 ontwerpen en maken hun eigen
product, programmeren een van onze robots of
experimenteren met vuur en vlam, designen hun eigen cookie
of onderzoeken poeder X.
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs doorlopen bij ons hun
oriëntatieroute, of doen mee met een talent- of tech-uur.
Daarnaast organiseren wij een aantal evenementen zoals de
Techniekdag, Girlsday en de regiofinale van de First Lego
League.
Kortom: een super veelzijdige werkplek dus!
Vind jij het leuk om in ons kleine team te komen werken en
leerlingen tussen de 10 en 15 jaar hun talent te laten
ontdekken?
Kijk dan snel op onze website en reageer op de vacature.
Je sollicitatie moet uiterlijk 25 mei bij ons binnen zijn.

Ga naar Juniortechnovium.nl

www.juniortechnovium.nl
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HET BESTE IDEE VAN NIJMEGEN

MAAK DE STAD VAN JOU!

Tot 1 juni kan je nog met je klas meedoen met
ons project Het Beste Idee van Nijmegen!
Burgemeester Bruls roept jouw leerlingen op
om een product te ontwerpen en te maken wat
de stad verbeterd!
Wij ondersteunen jou en je klas op afstand.
Je krijgt van ons ontwerpcanvassen en korte
filmpjes die je met je klas kan bekijken.
Daarnaast kunnen je leerlingen via Skype ons
raadplegen als ze vragen hebben.
Wat is jouw beste idee?

check hier de oproep van
Burgemeester Bruls <link>

BEZOEK JUNIOR TECHNOVIUM

JULLIE ZIJN <WEER> WELKOM!

Junior Technovium heeft een enorme metamorfose ondergaan
en we kunnen niet wachten om iedereen weer bij ons te
ontvangen.
Wil je met jouw klas op bezoek komen, dat kan!
Neem contact op via info@juniortechnovium.nl om de
mogelijkheden te bespreken.
Op onze website staat ons aanbod, voor nú of voor komend
schooljaar!
Hopelijk zien we je weer snel!

www.juniortechnovium.nl

