Vacature professional flexteam
0,6 - 1,0 wtf
Wie zijn wij?
In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 28
scholen SAAM voor ruim 6.600 kinderen en met zo’n 650 collega’s. Bij
SAAM scholen staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Het
kind is onze leidraad én ieder kind is onze opdracht. Elke school heeft
zijn eigen verbinding met de wijk of het dorp. We zien uit naar de
toekomst en hebben plezier in ons werk. Wij zijn SAAM!
Ons flexteam bestaat uit 30 wtf aan flexibele professionals. Hiermee
biedt SAAM* de ruimte voor vervanging door eigen professionals, een
leerplaats voor persoonlijke ontwikkeling en een verzamelplaats voor
specialisten die kunnen ondersteunen aan en in het primaire proces.
Wij zijn continu op zoek naar leraren die …
Inzetbaar zijn voor vervangingen op de SAAM scholen
in de groepen 1 t/m 8
Een positieve open houding en uitstraling naar kinderen,
ouders en collega’s hebben en plezier in het werk hebben
Genieten van samenwerken, maar ook zelfstandig keuzes
durven te maken
Een positief pedagogisch klimaat creëren
Aandacht hebben voor de veelzijdige ontwikkeling van
kinderen
Bij voorkeur 0,8 tot 1,0 wtf inzetbaar zijn

Dat betekent dus dat je …
Zelfstandig, flexibel, proactief kritisch, lekker enthousiast en
leergierig bent
Reflecteert op je eigen handelen, openstaat voor feedback en
deze ook geeft
Het stellen van goede vragen als grondhouding hebt
Een PABO-diploma op zak hebt en beschikt over een HBO
werk- en denkniveau
En wij? Wij zorgen dat …
je in onze verschillende scholen kennis en ervaring kunt opdoen
Je een stamschool toegewezen krijgt, waar je werkt als je niet
voor een vervanging ingezet bent
je een jaarcontract krijgt als invalleerkracht bij SAAM. Ook is het
mogelijk losse inval te doen
je jezelf op basis van je eigen leervraag kunt ontwikkelen en
met en van je collega’s kunt leren

Past het bovenstaande bij jou?

Mail je sollicitatiebrief naar algemeen@saamscholen.nl
Voor meer informatie of vragen over de vacature kun je terecht
bij Marloes van Grevengoed, HR Adviseur, of kijk op de
website: www.saamscholen.nl.

