Wil jij je breed oriënteren maar wel binnen één vereniging?
Of flexibel werken binnen één school?
Dan ben je van harte welkom als invaller bij PricoH!

Wat ga je doen?
Als vervanger kom je te werken op één van onze 14 scholen. De manier van onderwijs geven varieert van Jenaplan
tot Dalton, van regulier met een continu rooster of ‘gewoon’ tot 15.15 uur les en van PBS tot Kanjerschool. Maar
onder alles liggen onze Christelijke waarden. Zo zorgen we voor een veilige omgeving, zodat ieder kind de ruimte
heeft om zich te ontwikkelen. Net als jij. Wij geloven namelijk in gedeeld leiderschap en vertrouwen in de
professional. Samen gaan we voor het beste onderwijs voor ieder kind!
Wie ben jij?
• Jij kan je makkelijk aanpassen
• Je hebt een groot hart voor kinderen
• Jij hebt humor
• Je kiest bewust voor het christelijk onderwijs
• Je legt makkelijk contact
• Je blijft nieuwsgierig
• Je hebt je PABO afgerond en kunt een geldige VOG overleggen
Wat bieden wij?
Inschaling in salarisschaal LB conform CAO Primair Onderwijs. Inschaling op basis van opleiding en ervaring.
• De mogelijkheid je eigen werktijdfactor aan te geven, vanaf 0,4 fte.
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst via de payrollorganisatie Top, gekoppeld aan een vaste school of via
Slim. Slim is een organisatie voor personeelsbemiddeling en beheert en coördineert de (ziekte)vervanging
voor al onze scholen.
• Wanneer we beiden enthousiast zijn, kijken we of er na afloop van je tijdelijke contract(en) andere
mogelijkheden zijn binnen onze vereniging.
• De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. De PricoH-Academie is er bijvoorbeeld ook voor jou! Zij nodigen
sprekers uit en organiseren workshops waar je aan mee kunt doen.
Overtuigd?
Dan maken we graag kennis met je! Je motivatie en cv mag je sturen aan info@pricoh.nl
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Jos van Dijk, directeur, via telefoonnummer 0528-341405. Samen met
jou zullen we kijken wanneer we een eventueel gesprek kunnen plannen. Een rondleiding en het ‘meedraaien’ op
een school kunnen we, indien gewenst, daarna organiseren.

