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.

CBS De Groene Hoek zoekt een enthousiaste
leerkracht bovenbouw m/v (0,4fte)

CBS de Groene Hoek
CBS De Groene Hoek is een moderne, open, christelijke basisschool, waar ieder kind van harte
welkom is. Vanuit een positief mensbeeld willen we de kinderen laten zien en laten ervaren dat
het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is.
Gezocht!
Komend schooljaar komt een vacature vrij voor 2 dagen per week. Ben jij een leerkracht die
van kennisoverdracht houdt en het onderwijs van de toekomst graag mee wil helpen verder te
ontwikkelen, en iemand die zich graag voor meerdere jaren aan CBS De Groene Hoek wil
verbinden? Solliciteer dan nu.
Wij vragen iemand die:
- de Pabo heeft gedaan
- minimaal één, maar liever meerdere jaren leservaring heeft
- een uitstekende beheersing heeft van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- open en respectvol communiceert naar ouders, teamleden en kinderen
- zelfstandig, maar in graag in teamverband werkt en verantwoordelijkheid neemt
- enthousiast, flexibel en daadkrachtig is
Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een prettige werkomgeving in een team van enthousiaste, bevlogen
leerkrachten. Je krijgt een jaarcontract, dat bij goed functioneren omgezet kan worden in een
vaste aanstelling. Je salaris is conform CAO Primair Onderwijs
Vragen /Informatie
Voor vragen en meer informatie over CBS de Groene Hoek kun je terecht op
www.cbsdegroenehoek.nl of contact opnemen met Susan Stolze – van Rijn (directeur) op
telefoonnummer: 010-5920075. Heb je interesse? Stuur dan voor 15 juli 2018 je persoonlijke
motivatiebrief en CV aan : sollicitaties@un1ek.nl ovv sollicitatie De Groene Hoek.
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