Ben jij UN1EK?
VOOR ONS TEAM BIJ IKC AMBACHT ZOEKEN WE EEN

LEERKRACHT BOVENBOUW
(FULLTIME; PARTTIME IN OVERLEG MOGELIJK
WTF 0,4 - 0,6)

…maar ook die bevlogen leerkracht
in hart en nieren?
Ben jij dynamisch, altijd vrolijk en sta je het liefst voor de klas in het basisonderwijs? Dan hebben wij de ideale
functie voor jou! IKC Ambacht zoekt een bevlogen leerkracht voor de kinderen in de combiklas groep 7 en 8.
We zoeken iemand die boeiend en passend les kan geven en niet bang is om zelf te leren. Andere belangrijke
vaardigheden voor deze functie zijn begrip kunnen tonen voor de kinderen, hen waar nodig positief bevestigen en
emotionele ondersteuning bieden wanneer de situatie daarom vraagt.

Waar kom je te werken?
IKC Ambacht heeft twee onderwijslocaties, een dagopvang en twee buitenschoolse opvanglocaties in Vlaardingen.
Veiligheid en cultuur spelen een belangrijke rol in onze identiteit. Dit komt onder meer naar voren in onze
zelfontwikkelde Kanjertraining, waarbij we kinderen uit alle groepen een methode aanleren waarmee ze sociaal
weerbaarder worden. Met behulp van onze Kanjertraining leren kinderen zichzelf te beschermen tegen verschillende
zaken die hun (emotionele) veiligheid in gevaar kunnen brengen, zoals pesten, discriminatie en agressie. De nadruk
op cultuur geven we invulling door extra aandacht te besteden aan het kijken naar en praten over kunst. IKC Ambacht
doet bijvoorbeeld mee aan ‘De Vlaardingse Schatten’: cultuureducatie-lessen op het gebied van dans, drama, literatuur,
erfgoed, muziek en fotografie. Ook geven we veel aandacht aan muziek en zang en bezoeken alle kinderen jaarlijks een
museum.

Wat wij bieden
Wanneer je bij ons aan de slag gaat, kom je terecht in een bevlogen team met collega’s die het hart op de juiste plek
hebben. Je begint met een fulltime-contract (of in overleg parttime met vaste uren) met salaris en arbeidsvoorwaarden
conform de cao. Bij gebleken geschiktheid kunnen we je contract uitbreiden. Binnen onze organisatie UN1EK krijg je
ruime leer- en doorgroeimogelijkheden, zodat het mogelijk is om jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zorgen daarbij voor
een goede begeleiding. Daarnaast is het mogelijk om in de praktijk mee te bouwen aan de uitwerking van ons unieke
leerconcept.

Wat wij vragen…
 Empathisch, positief en pedagogisch opbouwend
 Goede communicatieve vaardigheden
 Sterk in plannen en organiseren
 Een echt teamspeler
 Flexibele werkhouding
 Afgeronde PABO-opleiding
Solliciteren
Neem Maakt bovenstaande informatie je enthousiast en wil je
meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met
Arnout-Jan van der Meer, via 06-44222698 of
directie@ikcambacht.nl. Hij vertelt je graag meer
over deze UN1EKe baan.
Meteen solliciteren? Dat kan ook! Je kunt solliciteren via de
website of je motivatie en cv via de mail aan ons kenbaar
maken door te mailen naar sollicitaties@un1ek.nl, ter attentie
van Arnout-Jan van der Meer.

werkenbijun1ek.nl

Bij UN1EK bieden we onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We doen dit vanuit één gezamenlijke
visie: een sterke samenhang in de ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ouderbetrokkenheid leidt tot zelfbewuste en
verantwoordelijke wereldburgers.
UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam twaalf integrale kindcentra (IKC’s), vier scholen voor christelijk primair
basisonderwijs met peuteropvang en buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een gastouderbureau en een
buitensport 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 werkgever
streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op
UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EK werk te doen.

