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VACATURE  
Docenten Studierichting  
Agribusiness Management 

 

 
Het Polytechnic College Suriname is een groeiende en dynamische hogerberoepsonderwijs  
instelling die dagelijks  aan diverse uitdagingen wordt blootgesteld. Met 12 Bachelor en 2 Masters 
Opleidingen is zij een van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is.  
 
Het instituut biedt haar klanten brede en gedegen hogerberoepsopleidingen aan met  goede 
beroepsperspectieven. Wij willen op een marktgerichte, efficiënte en effectieve manier bijdragen 
aan de persoonlijke vorming van de klant, waarbij de nadruk op een kwalitatief hoog 
studierendement wordt gelegd. 
 
Daarvoor zijn wij op zoek naar parttime docenten voor de studierichting Agribusiness 
Management (ABM) om de navolgende curriculumonderdelen te verzorgen: 
 

• Sustainable Agriculture, Production and Management 
• Practical Assignment 

 
Onze docenten dragen kennis over aan de PTC-studenten zodat zij instaat zijn om,  vanuit een 
onderzoekende benadering, creatieve en innovatieve oplossingsmodellen aan te dragen voor 
actuele vraagstukken uit de praktijk. Zij streven daarbij naar een goede balans tussen 
zelfstandigheid en passende begeleiding. Zo ontwikkelen de PTC-studenten zich tot volwaardige 
en verantwoordelijke professionals in hun vakgebied . 
                       
Wij zijn op zoek naar gegadigden met het navolgend profiel: 
 
* Een HBO/ MSc. diploma met minimaal twee jaar werkervaring op onderwijsgebied 
* Ervaring in het verzorgen van hoorcolleges en practicum 
* Kennis en ervaring in project gestuurd- en student gericht onderwijs 
* Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 
* Moet accuraat zijn 
* Moet onder stressomstandigheden kunnen werken 
* Moet representatief voorkomen 
* Beschikt over voldoende didactische vaardigheden 
 
Wij bieden… 

♦ Een unieke en dynamische werkomgeving 
♦ Een prettige en informele werksfeer 
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Spreekt deze vacature u aan en bent u klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar hrm@ptc.edu.sr.  
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de Afdeling HRM (+597 402509, tst # 
1041/1042) of mailen naar info@ptc.edu.sr 
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