Vacature Flexpooler
Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen,
Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en
persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of
geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze
samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid
nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.
Algemene informatie
Als flexpooler ben je in dienst bij
Scholengroep OPRON en wordt je vooral
ingezet voor vervangingsklussen binnen
OPRON.
We zijn aangesloten bij een regionale
flexpool, waarbij SLIM deze pool voor
vervangers beheert en coördineert. Een
pooler kan dan ook ingezet worden voor
vervanging bij één van de besturen welke
aangesloten zijn bij de regionale flexpool.

Je ben verzekerd van werk, want je krijgt
een contract voor het aantal uren dat in
onderling overleg is afgesproken. Flexpool
medewerkers worden betaald conform de
CAO primair onderwijs. Starters coaches
bieden volop begeleiding zodat je je volop
kunt ontwikkelen.
Als scholengroep onderschrijven wij de
kernwaarden zoals deze voor het
openbaar onderwijs zijn vastgesteld, dit
vragen we ook van onze medewerkers.

Wat biedt OPRON jou?

16-40
Een tijdelijke aanstelling
van 0,4 - 1,0 wtf met
uitzicht op een vast
dienstverband

Een zelfstandige en
veelzijdige functie bij
een organisatie die
volop in ontwikkeling is

OPRON Academie, een
digitaal platform waar
medewerkers aan hun
professionalisering en scholing
kunnen werken

Een salaris conform
CAO Primair Onderwijs

Een scholengroep met
een duidelijke identiteit,
visie, missie en koers

Vacature flexpooler
Jouw profiel

Je hebt de kwaliteit om snel te
schakelen en speelt moeiteloos
in op veranderingen

Je hebt een open houding
en maakt makkelijk contact

Je hebt een onderwijsbevoegdheid;
Je bent inzetbaar in tenminste twee bouwen;
Je woont in de regio en bent beschikbaar voor
werk bij meerdere besturen;
Je bent minimaal drie dagen beschikbaar;
Je beschikt over een rijbewijs;

Je staat open voor coaching
en feedback

Je voelt de culturen van de verschillende
scholen goed aan en gaat daar respectvol en
adequaat me om;
Je bent pedagogisch en didactisch sterk;
Je bent flexibel inzetbaar.

Contact
Voor vragen over deze vacature kun je
contact opnemen met:
Loes Koning, directeur obs Menterhorn &
coördinator flexpool via:
directie.menterhorn@opron.nl
Solliciteren kan doorlopend via:
HRteam@opron.nl
www.opron.nl

