Vacature Leerkracht invalpool
Ben jij op zoek naar afwisseling in je werk?
Kom werken in onze vaste invalpool!
(Totaal ca. 1 fte)

RTC Midden Brabant is een samenwerkingsverband van 16 schoolbesturen in de regio. Het
samenwerkingsverband verzorgt o.a. de kort en langdurende vervangingen voor genoemde
besturen. Stichting Samenwijs zoekt groepsleerkrachten die in de invalpool willen werken. Je komt in
dienst bij Stichting Samenwijs, je bent beschikbaar voor alle deelnemende besturen van RTC. Midden
Brabant. Voor de invulling van de gezamenlijke vaste invalpool van het RTC Midden-Brabant is
Stichting Samenwijs op zoek naar leerkrachten.
Wat bieden wij
 We bieden een dynamische en uitdagende baan t.b.v. deze pool. In deze flexibele context
krijg je de ruimte om je te richten op je ontwikkeling ten aanzien van lesgevende en daaraan
gerelateerde taken.
 Je krijgt de kans om op verschillende scholen ervaring op te doen. Zo kun je je een breed
beeld vormen van het onderwijs in de regio. Daarbij kun je eventuele specifieke wensen,
bijvoorbeeld schooltype of onderbouw/middenbouw/ bovenbouw, opgeven; hiermee wordt
voor zover mogelijk rekening gehouden door het RTC.
Wat vragen wij
 Jij bent een bevoegde, gemotiveerde leerkracht die breed inzetbaar is.
 Je bent energiek, creatief, flexibel en sterk in improviseren!
 Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer.
 Het hebben van een gymbevoegdheid is een pré.
 Uiteraard ben je bereid om binnen de besturen van het samenwerkingsverband op
verschillende scholen te worden ingezet (detacheringsbasis).
 De voorkeur gaat uit naar een fulltime beschikbaarheid.
Reageren
Past dit helemaal bij jou? Stuur je motivatie en cv dan uiterlijk 4 oktober per e-mail aan
w.vankeulen@stichtingsamenwijs.nl. Geef daarbij aan waarom je graag voor Stichting Samenwijs in
het RTC wilt werken en waarom het bij je past. Vermeld in je cv je werkervaring, eventueel
gekoppeld aan een of meerdere referenties.
Gesprekken
Gesprekken met geschikte kandidaten vinden plaats medio oktober.
Contact/meer info
Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen, of heb je behoefte aan meer informatie?
Neem een kijkje op de website van het RTC (www.rtcmiddenbrabant.nl). Heb je vragen aan het RTC,
mail dan naar info@rtcmiddenbrabant.nl.
Voor informatie over Stichting Samenwijs en haar scholen: www.stichtingsamenwijs.nl.
Overige vragen, of vragen over de procedure kun je stellen via w.vankeulen@stichtingsamenwijs.nl.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.

