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Vacature instructeur/praktijkopleider mechatronica 
 
Ben jij vakinhoudelijk sterk op het gebied van mechatronica en/of elektrotechniek en wil jij jouw 

kennis en kunde op dit gebied overbrengen op studenten? Beschik jij daarnaast over 

ondernemingszin en denk jij graag mee in de doorontwikkeling van techniekopleidingen? Wil jij de 

stap maken van het bedrijfsleven naar het onderwijs?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Er is een vacature voor de functie als instructeur/praktijkopleider mechatronica. Dit kan fulltime of 

parttime worden ingevuld (minimaal 24 uur per week), eventueel in combinatie met een andere 

opleider. Dit is dé kans om jouw stap richting het technische onderwijs te maken en jongeren te 

coachen naar een mooie baan in de techniek! 

 

DIT GA JE DOEN 
Bij de Technicampus is de rol van de instructeur/praktijkopleiders cruciaal. Samen met de docenten 
van het mbo begeleiden ze de deelnemers naar vakmanschap. De praktijkopleider richt zich op de 
praktijk en de docent op de theorie. Als team zijn ze de optimale instructeurs voor de praktische 
technische studenten. 

Daarnaast speelt de praktijkopleider een belangrijke rol bij het uitdragen van de opleiding naar het 
onderwijsveld, bedrijven en ouders. Open dagen, voorlichtingsavonden en bedrijven bezoeken 
maken hier onderdeel van uit. Intake en evaluatie gesprekken met studenten, praktijkbegeleiders 
binnen de bedrijven vallen hier ook onder. De studenten kiezen bewust voor techniek. Hierdoor is 
motivatie gewaarborgd! 

Heb je geen bevoegdheid om les te geven in het onderwijs. Dit is niet nodig, maar wanneer je bereidt 
bent deze te behalen dan is dat zeker mogelijk. 

 

Profiel: 
Voor deze functie is het van belang dat je communicatief sterk bent om je kennis goed te kunnen 
overbrengen. Daarnaast heb je ideeën en weet daarin anderen mee te nemen en te betrekken zodat 
je samen kunt zorgen voor een succesvolle uitvoering. Daarnaast vragen wij nog: 

• Een afgeronde MBO4+ opleiding richting mechatronica, machinebouw  en/of elektrotechniek 
met HBO werk en denkniveau; 

• In het bezit van een pedagogisch didactische aantekening of de bereidheid om deze te halen; 
• Werkervaring opgedaan in het bedrijfsleven; 
• Gemotiveerd om kennis en ervaring te delen; 
• Organisatorisch goed onderlegd; 
• Ervaring met elektro- en besturingstechniek; 
• Sterk in communicatie naar collega’s, studenten en ouders; 
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Omstandigheden: 
De Technicampus maakt onderdeel uit van de Bedrijfstakscholen. Veel bedrijven uit de 

stedendriehoek Deventer – Zutphen – Apeldoorn zijn aangesloten bij de Technicampus en zijn tevens 

medeaandeelhouder. Innovatie en vernieuwing staan daarom centraal. Er is veel ruimte voor eigen 

input en ontwikkeling van de opleiding(en). Samen met de collega’s van Technicampus maak jij je 

sterk voor goed technisch onderwijs die aansluit bij de wensen van de bedrijven in de regio. 

Wij vinden een juiste balans tussen verantwoordelijkheid en vrijheid erg belangrijk waardoor je meer 

dan genoeg ruimte krijgt om je functie goed uit te kunnen voeren. Wij investeren veel in de 

doorlopende ontwikkeling van medewerkers. Je werkt dus niet alleen mee aan de ontwikkeling van 

studenten, maar ook aan je eigen ontwikkeling. Daarnaast volgen wij de CAO Metalelektro waarbij je 

kunt rekenen op een uitstekend pakket wat betreft arbeidsvoorwaarden. 

 

WAT BIEDEN WIJ 

• Een baan waar iedere dag anders is 

• Een omgeving waar leren centraal staat 

• Veel vrijheid en creativiteit 

• Je maakt onderdeel uit van een klein, toegewijd team 

• Salaris tussen de 2500 en 4500 bruto per maand. 

• 25 vakantiedagen en 13 adv dagen 

• Een eigen persoonlijk ontwikkelplan 

 

Interesse: 
Bezit jij die kennis en ben je gemotiveerd om je ervaringen te delen en een bijdrage te leveren aan de 

groei van technisch vakmanschap in de regio? Mail dan je sollicitatie met CV naar 

hr@technicampus.nl 

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met C. Kalma, afdeling HRM, telefoon 088-

0351300 of per mail via hr@technicampus.nl 
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