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www.so4-dewindroos.nl
024-3734855
directie@so4-dewindroos.nl

SO4 de Windroos zoekt een onderwijsassistent voor groep 5/6 voor 3 dagen
(maandag, dinsdag en vrijdag) tot 1 augustus 2019 (met uitzicht op een
dienstverband voor onbepaalde tijd).
Het gaat om een dienstverband op onze dependance gevestigd in SBO Palet,
Pastoor Kerstenstraat 38 te Boxmeer. Samen met SBO Palet zijn we de weg van
intensieve samenwerking ingegaan.
De school is goed bereikbaar via de A73/A77. Het station (streekbus en trein) ligt
op 5 minuten lopen van SBO Palet.
Wij zoeken een onderwijsassistent die:
✓ leerkrachten ondersteunt met hun taken
✓ individuele leerlingen of kleine groepen leerlingen kan begeleiden
✓ assisteert bij het samenwerken van leerlingen
✓ de leerkracht helpt bij het voorbereiden van lessen
✓ zelfstandig taken kan uitvoeren
✓ goed kan samenwerken
✓ in staat is om een fijne werksfeer te creëren
Uit je brief en CV blijkt dat je:
✓ affiniteit hebt met cluster 4 leerlingen (gedrag)
✓ het werken met onze leerlingen als een uitdaging ziet
✓ in het bezit bent van relevant diploma op MBO niveau

De sollicitatiecode van Conexus is van toepassing op deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Voor meer informatie over de school of Conexus: https://www.conexus.nu/

Wij bieden:
✓ unieke leerlingen
✓ collega’s die elkaar (onder)steunen
✓ open en eerlijke communicatie
✓ een kans om je te ontwikkelen
✓ een uitstekende werksfeer
✓ vooruitzicht op een vaste benoeming
✓ salaris conform de cao-PO schaal 4 (minimaal € 1610,- / max € 2298,-)

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Jos
Knoben, directeur, directie@so4-dewindroos.nl, 024-3734855.
Je kan jouw motivatiebrief en CV richten aan dhr. Jos Knoben, directeur,
directie@so4-dewindroos.nl.
Gesprekken vinden plaats in week 48/49 van dit kalenderjaar.
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