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UN1EK is de eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland die voor de inspraak en medezeggenschap
van ouders en medewerkers een geïntegreerde medezeggenschapsstructuur heeft ontwikkeld. De wettelijke
inspraak- en adviesrechten van de MR, OR en de oudercommissie zijn op lokaal niveau belegd bij de ‘IKC-raad’. Op
centraal niveau nemen ouders en medewerkers van onderwijs en opvang deel in een Centrale UN1EK Raad (CUR).
De CUR bestaat uit 8 leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang.
In verband met het vertrek van een van de leden van de CUR zoeken wij per 1 juni een:

lid centrale UN1EK raad m/v
vanuit de personeelsgeleding UN1EK opvang en opvoeding
Voorwaarden:
•
•
•
•

Je bent werkzaam op een locatie van UN1EK
Je bent minimaal 1 jaar in dienst van UN1EK en hebt een contract voor onbepaalde tijd.
Je bent integer en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
Je bent digitaal vaardig, communicatief en je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

En verder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voelt je betrokken bij UN1EK alsook met de vijf O’s: een samenhang in ontwikkeling, opvoeding, opvang,
onderwijs en ouderbetrokkenheid.
Je vindt het leuk om met een enthousiaste groep betrokken medewerkers en ouders mee te bouwen aan
een stevig en inhoudelijk centraal inspraakorgaan en aan de toekomst van UN1EK.
Je hebt kennis van dan wel sterke affiniteit met bestuurlijke- en managementvraagstukken en een visie op
hoe zaken anders en beter zouden kunnen. Medezeggenschapservaring is een pré.
Je wilt je visie kenbaar maken en hiermee zorgvuldig de belangen behartigen van alle ouders en
medewerkers binnen UN1EK.
Je wilt meedenken over verschillende zaken met betrekking tot opvang en onderwijs in een inspraakorgaan
dat qua samenstelling en opbouw UN1EK is in Nederland.
Je hebt kennis of sterke affiniteit met één van de drie aandachtsgebieden: financiën, huisvesting &
juridische aangelegenheden of P&O of IKC & kwaliteit.
Je overlegt regelmatig met het college van Bestuur en zit minimaal 1x per jaar met Raad van Toezicht aan
tafel.
Je bent minimaal 10 avonden per jaar beschikbaar; de uren worden verwerkt in projecturen.

Vragen?
Neem contact op met Lennert Verhoog, voorzitter CUR via e-mailadres cur@un1ek.nl of bel de secretaris Cynthia
Roos-Kempers op 06-29145851

Interesse?
Stuur een korte motivatie waarom je zitting wilt nemen in de CUR vóór 11 mei 2018 naar Mirjam Kool, ambtelijk
secretaris CUR via e-mailadres cur@un1ek.nl.
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