Gevraagd: medewerker invalpool ( 0,4 - 0,5 fte)
Houd je van afwisseling, ben je flexibel en wil je graag ervaring opdoen binnen verschillende scholen
en besturen? Dan is deze vacature iets voor jou!
Hoe ziet je werk er uit:
 Vanuit de invalpool word je vooral voor kortdurende invalwerkzaamheden geplaatst op de 25
scholen binnen Gearhing;
 In sommige situaties verzorg je alleen de lesdagen en ben je niet eindverantwoordelijk voor
de groep; in andere situaties zal dit wel tot je taken behoren;
 Op sommige invalplekken zijn er geen schoolse taken waar je aan deelneemt; in andere
situaties zal dit wel onderdeel zijn van je werk;
 Je wordt flexibel ingezet; het is belangrijk dat je bereid bent om - zo nodig - meer te werken
dan de omvang van je baan:
- Bij een omvang van 0,4 verwachten we een inzetbaarheid van minimaal 3 dagen
- Bij een omvang van 0,5 verwachten we een inzetbaarheid van minimaal 4 dagen
 In eerste instantie zetten we je voor een schooljaar in. Na dit schooljaar zal worden
beoordeeld of je werk voor de invalpool wordt gecontinueerd. Als dat het geval is, dan wordt
met jou geëvalueerd of je in de invalpool werkzaam kunt en wilt blijven. Misschien doen zich
instroom-mogelijkheden voor. Als het werk voor de invalpool niet gecontinueerd wordt, gaan
we met je in gesprek over eventuele vervolgmogelijkheden.
De functie vereisten:
 Je functioneren is als voldoende of goed beoordeeld en/of je kunt positieve referenties
overleggen;
 Je bent ICT vaardig;
 Je gaat goed om met onverwachte en veranderende situaties;
 Je bedenkt adequate en creatieve oplossingen in ‘noodsituaties’;
 Je bent inzetbaar in tenminste twee bouwen;
 Je bent inzetbaar voor kortdurend en langdurig invalwerk;
 Je kunt goed communiceren op alle gevraagde niveaus;
 Je reflecteert professioneel op je handelen, bekwaamheid en beroepsopvatting;
En:




Je beschikt uiteraard over een PABO-diploma;
Je beschikt over een auto en een rijbewijs;
Je beschikt bij voorkeur over een gymbevoegdheid.

Kijk voor informatie over Gearhing en haar scholen op www.gearhing.nl. Sollicitatie en CV kun je
sturen naar info@gearhing.net . Voor inlichtingen en bij vragen kun je bellen met 0515 – 745 090

