English Teacher/Tutor
Voor verschillende projecten zijn wij op zoek naar ervaren docenten en
enthousiaste tutors! Interesse om in een internationale omgeving met nieuwe
tools en methodes Engelse lessen te verzorgen? Lees dan snel verder.

English Teacher/Tutor
(Live en/of Online, projectbasis)
Wat wordt er van je verwacht:
 Je staat live of online voor een groep
 Je werkt samen met tutors of moderators die met de leerlingen in kleinere
groepjes de opdrachten uitvoeren
 Je volgt een kant en klaar lesprogramma, hetgeen je aanpast op de behoeftes van
de groep.
 Je kijkt huiswerk na wat wordt geüpload en geeft iedere leerling feedback
 Je vertegenwoordigt Anglia en begeleid de leerling naar het examen moment
 Je geeft regelmatig feeback richting HQ m.b.t. de voortgang van een bepaald
project
Type projecten:
 Live webinars, 5x 1 uur online les over een periode van 10 weken
 Examen Training, 2x 1 uur voor ieder examenmoment
 Bijles Engels, 10x 1 uur, live of online
 Marking, beoordelen van werk gedurende 10 weken
 EFKF projecten, online lesgeven aan de "les privileged" als vrijwilliger
 Activity Days, opdrachten en sportieve activiteiten in het Engels op locatie
 Internatiol projects, kortlopende projecten waarbij scholen met elkaar online met
elkaar in contact worden gebracht.
 R&D, de ontwikkeling van online trainingen en cursussen op basis van de Anglia
structuur.
Wat vragen wij:
 Proof of English proficiency op C1/C2 niveau
 Teaching degree (2nd degree or PABO)/certificate (TEFL)
 Bekend met online lesgeven en beheersing online tools
 Een enthousiaste en gedreven docent
 Ervaring met een van de doelgroepen YL, MG & Higher Level

Wat zijn jouw kwaliteiten:
 Engels Docent in hart en nieren
 Leerlingen kunnen enthousiasmeren en betrekken bij de les
 Representatief en energiek
Wat bieden wij:
 Afwisselend (internationale) opdrachten gedurende het jaar
 Freelance of op basis van overeenkomst van opdracht
 Omvang afhankelijk per project
 Vergoeding per uur, verschillende tarieven per rol
 Je wordt onderdeel van een internationaal netwerk van docenten en
professionals.
Enthousiast geworden? Wacht dan niet en stuur je motivatiebrief met CV en foto naar staff@anglia.nl
of vul direct het sollicitatieformulier in.
Mocht je nog aanvullende vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op met Melanie Testers
van HR via 0165-235230 of staff@anglia.nl..

