WERKEN BIJ

VACAT URE

Invalleerkracht
vervangingspool
WWW.WERKENBIJCONEXUS.NL

Voor uitbreiding van onze vervangingspool zoeken we enthousiaste en vakbekwame leerkrachten, die als
invaller aan de slag willen op onze 31 scholen. Ervaring is een pré, maar met name ook starters worden van
harte uitgenodigd te reageren.

FTE: 0.4 – 1.0
Ingangsdatum
1-8-2022, maar instroom in de loop van het schooljaar is ook mogelijk.
Als invalleerkracht heb je een uitdagende en afwisselende baan, ideaal wanneer je onze verschillende
scholen beter wilt leren kennen. Speciaal voor startende leerkrachten biedt de vervangingspool een traject
gericht op structuur, begeleiding en ontwikkeling, aansluitend bij jouw wensen en mogelijkheden, met
perspectief om door te stromen naar een vaste plek op een van onze scholen.

We zoeken medewerkers, die:
In het bezit zijn van een pabo diploma of bijna zijn afgestudeerd;
Enthousiast en gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan;
Altijd het beste uit de kinderen en uit zichzelf willen halen;
Breed inzetbaar zijn, zowel voor korte als langdurige vervangingen;
Verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen;
Zichzelf willen blijven ontwikkelen;
Minstens 2 dagen (FTE: 0.4) willen werken.

Wij bieden:
Een zorgvuldige ‘matching’, waarin jouw kwaliteiten en affiniteiten gezien worden;
Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie;
Persoonlijke aandacht: startersbegeleiding en -coaching;
Fijne collega’s in een dynamische organisatie;
De kans om kennis te maken met verschillende scholen en onderwijsconcepten;
Een contract voor de duur van een jaar met aansluitend de mogelijkheid voor een vast contract;
Salaris schaal L10, conform CAO PO.
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Inlichtingen/informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan Konings, coördinator
vervangingspool, tel. 06 - 57 31 19 49.

Sollicitatieprocedure

WWW.WERKENBIJCONEXUS.NL

Heb je interesse? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en cv (voor interne kandidaten mag dit ook het
mobiliteitsformulier zijn) voor 23 maart a.s. via werkenbij@conexus.nu onder vermelding van vacaturenummer
22-011. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over het verloop van je sollicitatie.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode van 25 maart tot en met 8 april 2022.
Je ontvangt een uitnodiging voor een gesprek van Jan Konings (coördinator vervangingspool).
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