PCBO Leeuwarden e.o.
komt graag in contact met

enthousiaste
invallers!
Voor onze basisscholen, met in totaal ruim 3.500 leerlingen en
meer dan 250 collega’s, doen we met grote regelmaat een beroep op
invalleerkrachten. We zoeken enthousiaste onderwijsmensen, die
hun vak verstaan en steeds beter willen worden.
Onze scholen profileren zich als scholen waar kinderen niet alleen leren,
maar ook worden gevormd als persoon. Kwaliteit en innovatie staan
bovenaan. Ook onze christelijke identiteit is belangrijk.
Wat bieden wij?
Wij bieden alle medewerkers, dus ook invallers, professionele
begeleiding, ontwikkelingsmogelijkheden en bij goed functioneren
een vast dienstverband.
Onze leerkrachten geven kinderen het beste van zichzelf, ze werken
bewust aan hun eigen ontwikkeling en zijn teamspelers. We zijn ambitieus en werken samen aan High Performing schools. Samen maken we
de scholen en versterken we het toekomstperspectief van kinderen.
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Wat verwachten we van jou?
je hebt je opleiding (bijna) met succes afgerond;
je bent gedreven en enthousiast;
je kiest uit overtuiging voor christelijk onderwijs en weet hier
inhoud aan te geven;
je kunt goed samenwerken;
je bent sterk in communicatie naar kinderen, ouders, collega’s
en omgeving;
je bent breed inzetbaar en flexibel;
je staat open voor ontwikkeling en wilt je daar ook voor inzetten.
Werken bij PCBO Leeuwarden betekent
een boeiende en ambitieuze organisatie;
een aanstelling die bij goed functioneren wordt omgezet in een
vast dienstverband;
invalwerk in Leeuwarden en/of omliggende dorpen;
professionele begeleiding en coaching;
op termijn een aanstelling op een van de scholen, poolers gaan
in principe altijd voor;
geweldige leerlingen.
Spreekt het bovenstaande je aan?
Vul dan ons sollicitatieformulier in en mail dit met je cv naar
e.vdkwast@pcboleeuwarden.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen
met 058 - 213 03 50 en vragen naar Els van der Kwast (HRM-adviseur).

