Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13
jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam twaalf IKC's, vier scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en
buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een gastouderbureau en een sport outdoor BSO.
Al onze IKC’s hebben een UN1EK profiel en aanbod.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor zowel onze
kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.
We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EKe
werk te doen.

IKC Ambacht zoekt een Intern Begeleider
(WTF 0,6375 vanaf de start van het schooljaar 2019-2020)

Wil JIJ het verschil maken?
Ben jij die ervaren IB’er met een afgeronde relevante opleiding die een tikkeltje eigenwijs is?
Dan zijn wij op zoek naar JOU!
IKC Ambacht is een dynamisch IKC dat bouwt aan de toekomst!
Wij gaan uit van de gedachte dat iedereen UN1EK is en zo is ook onze aanpak.

Wat zoeken wij?








Een collega die kennis heeft van de ontwikkeling en de leerlijnen binnen het Primair Onderwijs
Een collega die stressbestendig is en goed kan communiceren met kinderen, teamleden, ouders en
externen
Een collega die organisatorisch sterk is en kennis heeft van methoden, technieken en systemen die
nodig zijn om te signaleren, te analyseren en te vertalen naar praktisch handelen
Een collega die een kei is in het begeleiden en coachen van leerkrachten
Een collega die overzicht heeft, ordent, efficiënt werkt en toe ziet op de juiste uitvoering van
gegevens van leeropbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau
Een collega die een adviserende rol pakt richting directeur en teamleden
Een collega die out-of-the-box durft te denken om te doen wat nodig is en een positieve kijk op het
leven heeft

Wat bieden wij jou?








Leuke talentvolle kinderen, die soms om jouw specifieke talent vragen
Een team vol unieke collega’s
Ervaren IB collega ‘s, waarmee je kunt sparren, samenwerken en –leren
Deelname aan het Managementteam
Ruimte voor professionalisering
Veel eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Vaste uren, een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao

Solliciteren
Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en CV aan Bianca Dolman, per email
sollicitaties@un1ek.nl of rechtstreeks via de website. Voor meer informatie over deze vacature kun
je contact opnemen met de directeur van IKC De Ambacht: Bianca Dolman, directie@ikcambacht.nl of
T 06- 20301804/010- 4604595 of kijk op de website van IKC Ambacht.
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