Bij UN1EK ligt de focus op onderwijs en opvang in een doorgaande lijn 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 tien integrale kindcentra,
zes scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en buitenschoolse
opvang en diverse kindcentra voor hele dagopvang en (sport) BSO.
Onze professionele medewerkers maken het verschil!

Werken bij UN1EK betekent samen met je collega’s van opvang en onderwijs, werken aan de
doorgaande ontwikkelings- en leerlijn van kinderen van 0 tot 13 jaar. Binnen onze IKC’s, scholen en
kindcentra werken collega’s binnen 1 organisatie vanuit 1 pedagogische visie als 1 team samen.
We bieden de kinderen en onze medewerkers volop kansen om te groeien en te ontwikkelen. Onze
IKC’s en scholen hebben een UN1EK profiel. Op de websites van onze locaties kun je ontdekken waar
hun couleur locale voor staat en wat bij jou past.

Ben jij UN1EK? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Met ingang van schooljaar 2018-2019 hebben wij leuke vacatures voor leerkrachten bij een aantal van
onze IKC’s en scholen.





IKC Het Spectrum in Vlaardingen:
De Bavinck in Vlaardingen:
IKC Ambacht in Vlaardingen:
CBS Het Anker in Vlaardingen:




IKC De Regenboog in Maassluis:
IKC Kethel in Schiedam:

een leerkracht voor de bovenbouw – wtf 0,6000
een leerkracht voor de middenbouw – wtf 0,6000
een leerkracht voor groep 6 of groep 8 – wtf 0,4000
een leerkracht voor de onder-/middenbouw –
tot aan de herfstvakantie wtf 1,000 daarna wtf 0,4000 en
een leerkracht voor onder-/middenbouw – wtf 1,0000
een leerkracht voor groep 7 –wtf 0,6000
een leerkracht voor de bovenbouw – wtf 1,000

Heb je geen behoefte aan vastigheid?
Wil je (nog) geen ‘eigen’ klas maar wil je liever een tijdje meedraaien bij diverse IKC’s en scholen om
uit te vinden wat bij jou past? Je kunt bij UN1EK aan de slag als invalleerkracht. Je krijgt een contract
voor een vast aantal uren met een vast salaris. Vanuit onze gezamenlijke flexpool word je ingezet bij
verschillende locaties.
Ben je naast je parttime baan extra beschikbaar voor invalwerk? Ook dan kun je op vaste of flexibele
basis ingezet worden vanuit de flexpool. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Ben jij UN1EK?
Ben je geïnteresseerd? Of wil je graag wat meer informatie over onze vacatures, onze werkwijze en
onze locaties? Kijk op de website www.un1ek.nl en neem contact op met onze personeelsadviseurs via
personeelszaken@un1ek.nl
Wil je solliciteren? Stuur een e-mail aan sollicitaties@un1ek.nl en vertel ons naar welke locatie en
functie jouw hart uitgaat. Stuur je cv mee en we nemen snel contact met je op.
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