INTERNE/EXTERNE VACATURE
Jade Zorggroep heeft 1 maart 2018 een vacature voor de functie:

Educatiemedewerker (leerkracht) Primair Onderwijs
24 - 32 uur per week

Locatie:

Assen

JADE Zorggroep
JADE Zorggroep is een zelfstandige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de
voorwaarden schept om met name ontheemde kinderen, jongeren en slachtoffers van
mensenhandel een veilige basis te bieden opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen
tot evenwichtige, zelfstandige wereldburgers. Het bieden van opvang, opvoeding en onderwijs
doet JADE Zorggroep in samenwerking met en voor verschillende opdrachtgevers, zoals het
COA, het Nidos, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse gemeenten.
Sector onderwijs
De sector onderwijs biedt haar leerlingen, conform wettelijke kaders, aangepast regulier
onderwijs waardoor leerlingen op individueel niveau het hoogst haalbare uit zichzelf kunnen
halen en daarmee de meest ideale aansluiting voor hun verdere (onderwijs)loopbaan. Het Jade
College maakt onderdeel uit van Jade Zorggroep en geeft onderwijs aan (alleenstaande)
minderjarige vreemdelingen van 4 tot 18 jaar, die (nog) niet op een andere school terecht
kunnen of worden toegelaten.
Functieomschrijving
Als educatiemedewerker geef je les aan de leerlingen van het Jade College. Je ondersteunt
jeugdigen pedagogisch en didactisch ter voorbereiding op de aansluiting op regulier onderwijs.
Je onderhoudt contacten met de begeleiding, ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van
de jongeren en andere disciplines.
Educatiemedewerkers van het Jade College maken deel uit van een team en ontvangen leiding
van de schoolleider van het betreffende College en geven zelf geen leiding aan anderen. Je
neemt deel aan vergaderingen, jaarlijkse BHV cursussen e.d.
De werkdagen zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Functie-eisen


Je bent in het bezit van het PABO diploma;



Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het onderwijs;



NT2 aantekening is een pré;



Je hebt kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijs;



Je hebt affiniteit met (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen;



Je bent een enthousiast en ontwikkelingsgericht persoon die van aanpakken weet en het
‘samen doen’ als een vanzelfsprekendheid uitdraagt;



Je beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden;



Je bent in staat om zowel mondeling en schriftelijk kunnen te rapporteren;



Je bent probleemoplossend en wil pionieren, je bent resultaatgericht;



Je ziet het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen het
werkgebied en binnen Jade Zorggroep;



Je stelt je op als cultuurdrager, zowel in- als extern.

Wat biedt Jade Zorggroep:


Een contract voor bepaalde tijd tot het einde van het schooljaar;



Salarisindicatie volgens de CAO Jeugdzorg, schaal 9;



Een organisatie die in ontwikkeling is, waar initiatief en ambitie op prijs worden gesteld om
te komen tot een continue verbetering.

Sluitingsdatum

vrijdag 16 februari 2018

Nadere informatie te verkrijgen bij Helma Blaauw-Bieze tel. 06-52606167, of afdeling P&O via
onderstaand mailadres
Uw sollicitatie kunt u richten aan

afdeling P&O
onder vermelding van “Educatiemedewerker Assen”
sollicitaties@jadezorggroep.nl

