Bij UN1EK ligt de focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam acht integrale kindcentra, acht scholen voor christelijk primair basisonderwijs met
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en diverse kindcentra voor hele dagopvang en (sport) BSO.
Onze professionele medewerkers maken het verschil.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor
zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid
van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en
faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen.

Kindcentrum Prins Willem Alexander Vlaardingen
’t Maakt niet uit waar je vandaan komt,
klein of groot, blank of zwart, arm of rijk.
Op de PWA gaan we voor de allerbeste kansen,
want voor ons is iedereen gelijk!
Voor deze belofte staan we met elkaar in ons bijzondere kindcentrum in de Westwijk van Vlaardingen, waarin
alle vormen van kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en bibliotheek volledig in afstemming
samenwerken.
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar ontstaat er een vacature voor wtf 0,6 (3 dagen) in één van de
groepen 6 van ons kindcentrum.

Wij zoeken een enthousiaste onderwijsgevende,
die met liefde, geduld, respect en voldoende vakkennis de leerkracht in onze middenbouw wil zijn.
In het goed geoutilleerde nieuwe gebouw werken we intensief aan de ontwikkeling van kinderen met een grote
diversiteit aan achtergronden. “Taal” is daarbij het toverwoord. Met de collega’s van de parallelgroepen wordt
intensief samengewerkt. De mediacoach van de aanwezige bibliotheekvestiging en onderwijsassistenten
ondersteunen het werk in de groepen.
Geïnteresseerden (fulltime en parttime) zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de directeur
van het Kindcentrum, Peter van der Windt.
Uw sollicitatiebrief en cv kunt u mailen naar sollicitaties@un1ek.nl
Op onze website www.kindcentrumpwa.nl vindt u onder de knop films en foto’s de film “het kindcentrum in
beeld”, die in het kort laat zien waar ons kindcentrum voor staat.
Kindcentrum Prins Willem Alexander
Gansfoortstraat 1-5
3132 EM Vlaardingen
Telefoon 010 – 4 34 14 14
petervanderwindt@kindcentrumpwa.nl
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