ADVERTENTIE

Als Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) willen we de ontwikkeling van het economieonderwijs ondersteunen en stimuleren. Informeren, collega’s inhoudelijk ondersteunen, onderwerpen agenderen, en het debat (mede) organiseren. Bijvoorbeeld met berichten, achtergrondartikelen, opinies en interviews over vakinhoud en didactiek.
De redactie opereert binnen de doelstellingen van de Vecon en is onafhankelijk. De redactie telt
momenteel vijf personen. Daarom zoeken we dringend versterking. Kom jij ons helpen het economieonderwijs ‘verder op de kaart te zetten’?

Teo

zoekt twee
redacteuren

Wat ga je doen?
• beoordelen van ontvangen artikelen op relevantie en leesbaarheid
• werven van artikelen c.q. auteurs
• indien mogelijk zelf bijdragen schrijven
• bijwonen redactievergaderingen (zes keer per jaar)
Wat verwachten we van je?
• voldoende tijd, inzet en betrokkenheid
• werkzaam (geweest) als docent economische vakken in voortgezet – of beroepsonderwijs
• oog voor (economische) actualiteit en behoeften van lezers
• relevante netwerken of bereid die op te bouwen en te onderhouden
• een ‘vaardige pen’
• kennis van én ervaring met redactioneel werk is een pre
Gelet op de huidige redactiesamenstelling zijn vooral jonge(re) en / of vrouwelijke collega’s, werkzaam in
beroepsonderwijs (VMBO, MBO, HBO) en bedrijfseconomische vakken van harte welkom.
Wat bieden we?
• leuk en uitdagend werk
• taakverdeling wordt in onderling overleg vastgesteld
• samenwerken in een toekomstgericht en relatief klein team
• vergoeding van reis- en verblijfkosten, een vaste periodieke vergoeding plus een cadeaubon per
zelfgeschreven artikel
Vaste medewerkers
Tevens kunnen we altijd vaste medewerkers gebruiken, die (liefst) op regelmatige basis artikelen (bijvoorbeeld een boekrecensie, of een verslag van een interessante studiedag of nascholingsbijeenkomst) willen
schrijven voor ons tijdschrift. Hiervoor geldt een vergoeding van reiskosten plus cadeaubon per geschreven
artikel

Heb je vragen? Mail dan de hoofdredacteur: jasemeijn@gmail.com, Solliciteren kun je door
uiterlijk 15 september a.s. een korte, duidelijke motivatiebrief te sturen naar redactie@vecon.nl
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