Morgenwijzer is een vernieuwende onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en het omringende Groene Hart met zo’n 470 medewerkers,
4.300 leerlingen en 21 locaties. Iedere school heeft een eigen karakter met eigen accenten, dus je vindt altijd een school waar
jij je thuis voelt en die aansluit bij jouw ambities, ideeën en opvattingen.
Voor een aantal van onze scholen zijn wij op zoek naar een:

Onderwijsassistent
Over de school, je werkdagen en werktijdfactor gaan we gezamenlijk in overleg.
Als onderwijsassistent ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leraar bij het verrichten van onderwijsinhoudelijke taken en lever je een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.

Wil jij
bijdragen aan
de talenten van
de toekomst?

Wij zoeken onderwijsassistenten:
•
die graag verantwoordelijkheid nemen én geven;
•
die een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding stimuleren;
•
die wendbaar zijn, de regie nemen over hun eigen ontwikkeling en het lef hebben om dingen uit te proberen;
•
met vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen;
•
die bekend zijn met groepsprocessen;
•
die vaardig zijn in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen;
•
die vaardig zijn in het uitvoeren van praktische/ organisatorische werkzaamheden;
•
met een MBO 4- diploma onderwijsassistent.
Morgenwijzer is een ontwikkelgerichte organisatie, waarin we sturen op expertise. Je kunt deelnemen aan expertgroepen, kenniscafés en
ons kennisplatform. We staan open voor initiatief en vinden het belangrijk dat je plezier hebt in werken. Dit in een cultuur van samenwerken
waarbij professionaliteit voorop staat. Het salaris is volgens de CAO PO.
Interesse?
Voel jij je aangesproken en heb je interesse in deze functie? Stuur dan voor 25 juni a.s. je CV en motivatie naar onze personeelsadviseur
Linda Vermeulen via lindavermeulen@morgenwijzer.nl.
Wil je eerst graag meer informatie? Je kunt Linda dan mailen, maar ook bellen op telefoonnummer 06-86873414. Zij vertelt je graag meer.
Meer informatie over Morgenwijzer vind je op onze website www.morgenwijzer.nl

