Proominent heeft in het kader van goed personeelsbeleid een aantal doelstellingen, waaronder:
1. Goede kwaliteit en beschikbaarheid van invalleerkrachten
2. Maximaliseren van aanbod van werk (inspelen op het lerarentekort)
Door te werken met een vervangingspool kan Proominent aan beide doelstellingen voldoen. Voor
deze pool is Proominent per direct op zoek naar:

Interim leerkrachten (m/v)
De werkzaamheden
Als interim leerkracht wordt je ingezet voor langdurige en/of korte vervangingen of voor de
vervulling van tijdelijke vacatureruimte. Bij voorkeur op scholen van Proominent, maar indien daar
geen vervangingen zijn kan het voorkomen dat je bij andere besturen invalt. Proominent werkt in
een gezamenlijke vervangingspool (IPPON) samen met besturen in het regionaal transfer centrum.

Het profiel
De dynamisch functie van interim leerkracht vraagt een open blik en je voelt haarfijn aan wat de
groep voor je op dat moment nodig heeft. Je stemt je aanpak en programma daarop af. We zoeken
enthousiaste ambitieuze leerkrachten van hoge kwaliteit die:
- Gericht zijn op ontwikkeling en uitdaging;
- Een positieve betrokken houding hebben naar kinderen;
- Flexibel omgaan met onverwachte situaties.
De interim leerkrachten die wij zoeken
-

Zijn vakbekwaam of hebben de potentie om dat niveau te bereiken;
Hebben uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten;
Hebben een goede dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen;
Zijn breed inzetbaar (minimaal in 5 groepen);
Vinden een reistijd van maximaal een uur geen probleem en beschikken over auto en rijbewijs;
Zijn voor minimaal 0,4 (2 dagen) beschikbaar voor de pool.

Het aanbod
Na een positieve selectieprocedure krijg je een aanstelling bij Proominent. Daarmee val je onder de
cao PO met alle rechten en plichten die daarbij horen. Je bent gekoppeld aan een Proominent
school voor begeleiding en beoordeling door een directeur.
Daarnaast biedt Proominent het volgende aan:
- Gevarieerde werkomgevingen;
- Mogelijkheden om je meer te richten op de leerlingen en het lesgeven;
- Reiskostenvergoeding à € 0,19 per km;

- Mogelijkheden voor het opbouwen van een professioneel netwerk.

Proominent werkt samen met Ippon personeelsdiensten om de invalpool te organiseren. Zij
verzorgen de planning en hebben contact met jou de directeuren.
Informatie
Voor meer informatie over onze scholen kun je kijken op www.proominent.nl. Voor meer informatie
over IPPON kun je kijken op www.ippon-personeelsdiensten.nl.
Solliciteren
Wil je in aanmerking komen voor het werken als interim leerkracht? Stuur dan een actueel CV en
een motivatiebrief met daarin je inzetbaarheid (aantal dagen en welke groepen) naar het
bestuursbureau via het mailadres: g.takken@proominent.nl.

