IKEC Hoorn
maakt deel uit
van Stichting
Trigoon in Hoorn.
Dit is het bevoegd
gezag van:
 IKEC-Hoorn,
centrum voor
gespecialiseerd
onderwijs (cl3 en cl4)
kinderopvang en
jeugdzorg
 SBO ’t Palet
 VSO de
Stormvogel
 Praktijkscholen
Hoorn en Stede
Broec

Vacature voor
enthousiaste leerkracht

(m/v)

(WTF 1,0)

Ben jij
bevoegd om les te geven? Ben je open in je communicatie en kan je
daarbij grenzen stellen? Ben je in staat om samen te werken met je
collega’s binnen een domein, waarin groep doorbrekend wordt
gewerkt? Sta je daardoor mede open voor de samenwerking met
andere disciplines (jeugdzorg en naschoolse opvang in de school.)

Heb jij
ervaring met onze doelgroep (gespecialiseerd onderwijs)? Heb je
naast een heldere motivatie en een positieve instelling, ook
doorzettingsvermogen, flexibiliteit en een professionele
beroepshouding? En heb je naast het lesgeven ook belangstelling
voor de persoonlijke ontwikkeling en de achtergrond van onze
leerlingen?

Wil jij
van betekenis zijn voor de leerlingen van het IKEC en hierin
samenwerken met jeugdhulpverlening en kinderopvang in een
integraal samengesteld team?

Wij bieden jou
aan te starten als leerkracht voor de schoolverlatersgroep voor de
rest van het schooljaar 2020-2021.
Daarbij word je begeleid door de vaste schoolopleider van het IKEC
en een prettig team waarin iedere collega je altijd met raad en daad
bijstaat.
Verder bieden wij een tijdelijk dienstverband voor de duur van één
jaar met uitzicht op een vervolg voor onbepaalde tijd bij goed
functioneren en een uitstekend salaris conform schaal L11 van de
cao-PO.

Inlichtingen
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact op
nemen met Leen Koole, Centrum-directeur IKEC.
Mobiel: 06-10229405 (bereikbaar op dinsdag 29 december en vanaf
4 januari 2021)

Reageren
kan tot en met 10 januari 2021. Mail jouw motivatiebrief incl. c.v.
naar personeelszaken@trigoon.wf t.a.v. Peter Bierings, adviseur
P&O onder vermelding van vacaturenummer 20.11.PB.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

