Stichting primair onderwijs
Condor
heeft scholen in
Beek/Ubbergen – Heumen –
Kekerdom – Leuth – Malden –
Nederasselt – Ooij – Overasselt
Millingen aan de Rijn
Leren leren doen we samen
telefoon: 024 – 37 37 909

Ga jij de uitdaging aan?
Gezocht:
Flexibele leerkracht met pit!
(2,0 fte)
Op dit moment hebben wij ruimte in onze invalpool voor in totaal 2,0 fte.
Wij zoeken enthousiaste leerkrachten (0,4 – 0,8 fte) die voor SPO Condor werkzaamheden in
de “vervangingspool CPV Ingenium” willen verrichten voor één of meerdere schooljaren.
CPV Ingenium verzorgt voor de ruim 150 basisscholen van 13 onderwijsorganisaties in
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de vervanging van leerkrachten bij verlof en verzuim. Zij
zetten zich in voor een goede match tussen school en leerkracht. Jaarlijks regelt CPV Ingenium
zo’n 25.000 vervangingsdagen.
CPV Ingenium maakt zich sinds 2015 sterk voor de continue onderwijskwaliteit van de scholen.
Dat doet zij door de vervangingen goed, efficiënt en transparant te regelen. Schooldirecteuren
kunnen vertrouwen op de kwaliteit van vervanging en vervangers. Dat scheelt tijd en zorgen.
Voor vervangers zijn communicatie en administratie direct en helder. De vervangingspool heeft
een gebruiksvriendelijk online systeem waarin je kunt aangeven wanneer, voor welke groepen
en welke scholen of welke regio je inzetbaar bent.
Wij zoeken mensen die:
• Flexibel zijn.
• Nieuwsgierig zijn; hoe gaat het eraan toe op andere scholen?
• Een klik hebben met onze leerlingen.
• Adequaat kunnen lesgeven in wisselende omstandigheden.
• Er het beste uit kunnen halen voor een onbekende klas
• In bezit zijn van een pabo of alpo diploma.
De stichting biedt:
• Een dienstverband bij SPO Condor.
• Samen evalueren wij regelmatig.
• Je hebt een vast aanspreekpunt voor jouw functioneren, eventuele bijzonderheden,
wensen en opleidingsbehoefte.
• Ondersteuning en begeleiding door CPV Ingenium en SPO Condor.
• Jaarlijkse Condor evenement met onze vervangers in de vervangingspool.
• Reiskostenvergoeding.
• Cao-PO is van toepassing.
Voor informatie, aanmelding of een vrijblijvend gesprek kun je terecht bij Bert Breij, tel. 024 3737909 (dinsdag, donderdag en vrijdag) of stafmedewerker@spocondor.nl.

