Vacature Phoenix
Phoenix is op zoek naar een

Onderwijsassistent TOP-team
groepen 1 t/m 8
voor minimaal 24 tot 40 uur per week (wtf 0,6 tot 1,0). Het betreft een tijdelijke
aanstelling van 1 augustus 2021 tot 31 juli 2022, met uitzicht op een vast dienstverband.

Phoenix
Phoenix is de 29ste school van INOS. Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel
enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten op alle
verlof- en verzuimvraagstukken binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd
gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen en revitaliseren. Phoenix maakt deel
uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda:
https://www.inos.nl/werken-bij-inos/phoenix/

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

je ondersteunt de leerkracht tijdens het onderwijsproces
je kunt goed schakelen en nieuwe materie eigen maken
je hebt een rustige en positieve uitstraling
je hebt goede communicatieve vaardigheden
je doet energie op uit nieuwe ervaringen met anderen
je bent flexibel en vindt het fijn op verschillende scholen te werken
je bent inzetbaar in alle groepen binnen het basisonderwijs en speciaal basis en
speciaal voortgezet onderwijs

Wij bieden jou
•
•
•
•

een gegarandeerd aantal uren en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting
onderwijsassistenten uit het TOP-team worden vaak ingezet voor kortdurende
vervangingen met de focus op onderwijsondersteunende taken.
in de uren die de onderwijsassistent conform CAO mag besteden aan
deskundigheidsbevordering of duurzame inzetbaarheid, kan hij deelnemen aan het
professionaliseringsaanbod dat binnen Phoenix georganiseerd wordt

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website www.inos.nl of
neem contact op met de directeur Constance Janssen via telefoonnummer 076-5246283 of
06-23203098.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer AE86-OA-04.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

