Ben JIJ UN1EK?!
KAAP NÚ JOUW PLEK ALS INVAL-LEERKRACHT IN ONS

UN1EK BOVENSCHOOLSE FLEXPOOL TEAM!

Wil jij je focus leggen op lesgevende taken? Hou je van het afwisselende werk van een inval-leerkracht,
maar wil je niet teveel reizen? Vind je het prettig om te werken met vaste scholen, zodat je de kinderen, ouders,
groepsleerkrachten en IKC Teams kent en zij jou?
Dat kan bij UN1EK!

Hoe ziet jouw baan eruit?

Wat levert dit jou op?

Ben jij…

J e werkt op maximaal 3 locaties
in dezelfde wijk
	Je taken zijn alleen lesgevend,
plus voor- en nawerk
	
Geen extra taken, maar wel
scholing en teambuilding
 Als er geen vervanging nodig
is, werk je in de ondersteuning
van de groepen



Je bent onderdeel van een
vast team
 Je kent de kinderen en ouders
en zij kennen jou
	Je hoeft minder te reizen
als invalkracht
	Er is duidelijkheid en
voorspelbaarheid van je
werkzaamheden
	Je hebt secundaire
arbeidsvoorwaarden,
zoals elke medewerker

	De bevoegde en vakbekwame



leerkracht die wij zoeken?
	Flexibel, sterk in organiseren
en een echte teamspeler?
 Enthousiast en wil je graag
aan de slag?
Dan zijn wij op zoek naar JOU!

DE UN1EK BOVENSCHOOLSE FLEXPOOL TEAM WIJKEN ZIJN
•
•
•
•

Vlaardingen – Westwijk
Vlaardingen – Centrum
Vlaardingen - Ambacht/Babberspolder
Vlaardingen - Holy (hier valt ook ons IKC in Schiedam Kethel onder)

• Maassluis 1
• Maassluis 2

Wat bieden wij?
 aste uren, goede begeleiding, leer- en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
V
	Een mooie en vernieuwende aanpak, waaraan jij mee kunt bouwen in de praktijk
	
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao, schaal L10
 Verschillende mogelijkheden qua werkdagen en aantal uur in de week


En nu?
Voor meer informatie over het UN1EK Bovenschoolse Flexpool Team kun je, per e-mail, contact opnemen met de
manager P&O, Annet van Bemmel, a.vanbemmel@un1ek.nl, of bel naar afdeling P&O, telefoonnummer 010 312 20 18.

Heb je interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met je motivatie en CV
t.a.v. Annet van Bemmel
naar sollicitaties@un1ek.nl
of solliciteer rechtstreeks via de site.

werkenbijun1ek.nl

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 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.

