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.

Vanaf schooljaar 2018-2019 is De Diamant Maassluis op zoek naar een

Enthousiaste leerkracht/ ambulant
begeleider
WTF 0,6

De Diamant, taalstart voor het basisonderwijs, zoekt een enthousiaste, onderzoekende en
flexibele leerkracht die ons team wil komen versterken en ondersteuning kan gaan bieden op
de scholen in Maassluis
Ben jij degene die affiniteit heeft met onderwijs aan nieuwkomers? Dan ben jij degene waar
we naar op zoek zijn!
Wat heb je nodig?
 Affiniteit en/of ervaring met het NT2 onderwijs;
 Betrokkenheid bij leerlingen en hun ouders die afkomstig zijn uit andere landen,
culturen;
 Oog voor het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling;
 Pedagogisch en didactisch sterk;
 Ervaring met individueel werken in heterogeen samengestelde groepen;
 Respect hebben voor en kennis hebben van gebruiken van de vele culturen binnen
onze school;
 Een actieve en oplossingsgerichte houding;
 In het bezit van een PABO-diploma.
Wat bieden wij?
 Een enthousiaste werkomgeving;
 Een deskundig team;
 Een uitdagende, veelzijdige baan;
 Een team dat het kind op nummer 1 heeft staan.

Heb je interesse? Stuur dan voor 10 juli 2018 je persoonlijke motivatiebrief en CV naar de
afdeling personeelszaken sollicitaties@un1ek.nl
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Frea van der Weck, coördinator van De
Diamant: f.vanderweck@un1ek.nl, 010-5923809

