WERKEN BIJ

VACAT URE

W.WERKENBIJCONEXUS.NL
LeerkrachtW Wvervangingspool
op oproepbasis

Wil je als leerkracht aan de slag maar ben je (nog) niet op zoek naar een vaste baan,
dan is het werken als oproepkracht een de ideale oplossing.
Voor onze vervangingspool zijn we altijd op zoek naar enthousiaste en vakbekwame medewerkers voor korte
of langere invalklussen op onze 31 scholen.

Aan oproepkrachten bieden we:
een L10 functie met inschaling conform cao po;
de kans om veel verschillende scholen en onderwijsconcepten te zien, óf
de mogelijkheid om juist voor specifieke scholen of leeftijdsgroepen te kiezen;
optimale flexibiliteit in het bepalen van je werkdagen;
matching op maat, op basis van jouw profiel en altijd in overleg;
een vaste contactpersoon/aanspreekpunt binnen de organisatie;
de mogelijkheid van begeleiding, coaching en scholing;
doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie;
31 scholen waar je met open armen wordt ontvangen.

We vragen medewerkers die:
gaan voor kwaliteit en professionaliteit;
openstaan voor verschillende scholen en onderwijsconcepten;
over goede contactuele eigenschappen beschikken;
makkelijk schakelen tussen verschillende scholen, teams en groepen;
enthousiast zijn en plezier hebben in de dynamiek van het vervangingswerk.

Ingangsdatum
Per 01-08-2022, maar instroom in de loop van het schooljaar is ook mogelijk.

Inlichtingen/informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan Konings,
coördinator vervangingspool, tel. 06 - 57 31 19 49.
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Sollicitatieprocedure
De vacature wordt opengesteld voor interne en externe kandidaten. We nodigen alle belangstellenden uit
te reageren. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over het verloop van je sollicitatie. We ontvangen graag je
sollicitatiebrief met cv, o.v.v. vacaturenummer
geen
W W W . W 21-040.
E R K E NEr
B Iis
JC
O N Eeinddatum,
X U S . N L reageren kan gedurende het hele
jaar. Indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek van Jan
Konings, coördinator vervangingspool.
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