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VACATURE  

Voltijdse docenten (Lecturer & Course Managers) 
 

Het Polytechnic College Suriname (PTC)  is een groeiende dynamische instelling die dagelijks 
onderhevig is aan verschillende uitdagingen. Met 12  HBO opleidingen en twee Masters is zij een 
van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is. 

 
Het instituut biedt brede, gedegen en herkenbare hoger beroepsopleidingen aan met een goed 
beroepsperspectief. Wij willen op een marktgerichte, efficiënte manier bijdragen aan de 
persoonlijkheidsvorming van de klant, met de nadruk op een hoog kwalitatief rendement. 

 
Het PTC is op zoek naar voltijdse docenten (Lecturer and Course Managers) voor de hiernavolgende 
studierichtingen: 
➢ Information & Communication Technology (ICT) 
➢ Electrical Engineering (Electro) 
➢ Agribusiness Management (ABM) 

 
Onze docenten leren onze studenten met een onderzoekende blik creatieve, integrale 
oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. Zij streven daarbij naar een 
goede balans tussen zelfstandigheid en passende begeleiding. Zo ontwikkelen onze studenten 
zich tot verantwoordelijke en kansrijke professionals. Vakmensen met een reflectieve kijk op 
zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij. 

 
Wij zoeken iemand met 
➢ HBO/ WO diploma (in de richting) met minimaal twee jaar werkervaring 
➢ Goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden (in zowel de Nederlandse- 

 als Engelse taal) 
➢ Accuratesse 
➢ Stressbestendigheid 
➢ Een representatief voorkomen 
➢ Didactische vaardigheden (indien niet aanwezig, bereid zijn een scholingstraject te doorlopen) 
 

Wij bieden 
➢ Een unieke dynamische werkomgeving 
➢ Een prettige en informele werksfeer 
➢ Verdere scholing en competentieontwikkeling  

 
 

Werktijden op basis van een 37-urige werkweek (tussen 07.30 u - 15.00 u en 18.00 u - 21.00 u) 

 
Spreekt deze vacature u aan en bent u klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Stuurt u dan uw motivatiebrief en CV naar  hrm@ptc.edu.sr  of info@ptc.edu.sr  
Wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling HRM op (597) 402509 
extensie 1041/1042.  
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