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 vier integrale kindcentra, veertien scholen voor christelijk primair basisonderwijs,
zeventien peuterspeelzalen en dertien locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang.
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.

INTEGRAAL KINDCENTRUM ICHTHUS
“Als een vis in het water”
Het pedagogisch klimaat in ons IKC is erop gericht dat alle kinderen binnen het IKC zich als een
vis in het water voelen, kunnen groeien en zich volop kunnen ontwikkelen.

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht
voor groep 2
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar voor minimaal 2 dagen met een
uitloop naar 3 dagen.
Wij zoeken een leerkracht die
 In een Integraal Kindcentrum wil werken en dit ook wil uitstralen.
 Enthousiast aan de slag wil gaan in een groep 2.
 Een pedagogisch goede (veilige) omgeving in zijn/haar groep kan neerzetten.
 Samen met de collega’s van de groepen 1 en 2 intensief wil samenwerken.
 In een team wil werken maar ook zelfstandig verantwoordelijkheid kan nemen.
 Open en respectvol communiceert naar kinderen, collega’s en ouders.
 Enthousiast, flexibel en daadkrachtig is.
Wij bieden
 Een Kindcentrum waarin alle vormen van opvang en onderwijs samenwerken.
 Veel ruimte in en om het gebouw.
 Begeleiding door een vaste mentor en de intern begeleider.
 Ruimte voor je professionele ontwikkeling en ruimte voor het nemen van initiatieven.
 Prettige samenwerking met kinderen, ouders en collega’s.
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Bea Olivier,
(directeur IKC Ichthus).
Uw sollicitatiebrief kunt u mailen naar sollicitaties@un1ek.nl
Op onze website www.ikcichthus.nl vindt u meer informatie over ons IKC.
IKC Ichthus
Steenendijck 1
3146BX Maassluis
Telefoon 010 5914605
b.olivier@ikcichthus.nl
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