Stichting Talent Westerveld
zoekt per direct

Flexibele leerkrachten voor onze
bovenschoolse vervangingspool
Ben jij op zoek naar een baan als leerkracht maar wil je nog liever geen eigen
klas? Wil je een tijdje meedraaien en ervaring opdoen en ondertussen wel
verzekerd zijn van een vast inkomen? Dan hebben wij de perfecte baan voor
jou!
Voor de negen openbare basisscholen van Stichting Talent Westerveld, gelegen in
gemeente Westerveld, zijn wij op zoek naar leerkrachten voor de bovenschoolse
vervangingspool (in totaal 2 Fte) met een minimale aanstelling van drie dagen per week.
Als leerkracht in de bovenschoolse vervangingspool krijg je een tijdelijke aanstelling bij
Stichting Talent Westerveld. Dit betekent dat je elke maand verzekerd bent van salaris.
Je wordt ingezet op kortdurende vervangingen in groep 1 t/m 8 op verschillende scholen
binnen onze stichting.
We koppelen je aan één of meerdere scholen. Wanneer er geen beroep op je gedaan
wordt voor invalwerkzaamheden, ga je op één van deze scholen aan de slag .
Een leuke manier om ervaring op te doen en kennis te maken met de diversiteit aan
scholen, die onder Stichting Talent Westerveld vallen.
Jij:
● bent verantwoordelijk, zelfstandig en representatief
● hebt plezier in het werken met kinderen van diverse leeftijden
● bent flexibel, communicatief vaardig en kan goed samenwerken
● kunt kinderen inspireren en uitdagen
● hebt humor en optimisme als eigenschappen
● wilt werken vanuit de visie van onze organisatie
● bent in het bezit van een PABO diploma
Wij bieden:
● een prettig, open, professioneel schoolklimaat
● een organisatie in beweging
● goede arbeidsvoorwaarden, volgens de CAO-PO
● een effectieve bovenschoolse structuur
● een contract tot 1 augustus 2019 (met uitzicht op een vaste aanstelling)
Inschaling vindt plaats conform cao-PO;
Informatie en reactie
Ben je flexibel en wil je ervaring opdoen bij verschillende scholen, maar zoek je ook de
vastigheid van een contract bij één stichting? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie!
Je kunt je sollicitatie sturen naar info@talentwesterveld.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen Dia Voorham tel:0521-594944
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