Vacature:

Achterwacht (wtf 0,6)
Heyerdahlcollege
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

13 juni 2022
26 juni 2022
22.203

Het Heyerdahl College is de openbare school voor praktijkonderwijs in de stad Groningen.
Praktijkonderwijs (PrO) is een vorm van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt.
Het Heyerdahl College bereidt de leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap staan daarbij centraal. Op het Heyerdahl College krijgen leerlingen veel praktijkvakken en stages.
Op deze wijze ontdekken de leerlingen wat ze kunnen en leuk vinden. Bij de ontwikkeling van leerlingen gaan we
uit van de individuele mogelijkheden, talenten en ambities van leerlingen. Het motto van het Heyerdahl College
is: Ontdek wat je kunt!
Functie
Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar energieke en enthousiaste collega die de functie
Achterwacht wilt vervullen. Deze functie is ons opgenomen in ons functieboek als Onderwijsassistent C. Het
betreft een vacature op vervangingsuren in de periode van augustus 2022 tot en met januari 2023
Wij zoeken een collega die:
affiniteit heeft met het werken binnen de betreffende doelgroep;
begrijpt waarom we werken zoals beschreven in “zo werken we in de klas; ‘
vrij kan bewegen in een duidelijk kader;
sensitief is (hoe voer ik een interventie uit op dit moment);
communicatief vaardig is (hoe sluit ik aan bij de betreffende leerling in woord en toon);
op eigen gedrag kan reflecteren, zelfstandig kan leren;
de taak ziet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hier naar handelt;
de-escalerend kan werken;
flexibel is maar ook grenzen durft te stellen;
pedagogisch sterk is;
betrokken is bij de gehele organisatie.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 06 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 2.826,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en
krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met
elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’
Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen
ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website.
In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.heyerdahlcollege.nl.
Meer informatie over de functie is in te winnen bij mevrouw S. Oldenburger (teamleider) via 050- 321 0525 of
s.oldenburger@o2g2.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

