Elbe 2b 7908HB Hoogeveen

Stichting Bijeen heeft een vacature per 19 november 2018 een vacature voor

Orthopedagoog
0.4 fte
Het betreft een tijdelijke functie voor vervanging zwangerschap- bevallingsverlof.
Als orthopedagoog werk je vanuit het stafbureau van de Stichting Bijeen intensief samen met de
scholen om een bijdrage te leveren voor passend onderwijs, om vorm en inhoud te geven voor de
leerlingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van wat de leerling kan in plaats van wat hij/zij
niet zou kunnen. Je houdt intensief contact met de intern begeleiders en versterkt de
basisondersteuning in de scholen.
Wij verwachten dat hij/zij:
-

in het bezit is van een registratie als Orthopedagoog/Psycholoog met aantekening diagnostiek.
bij voorkeur enkele jaren ervaring heeft als Orthopedagoog/Psycholoog in het primair
onderwijs.
kennis heeft van handelingsgericht werken.
in staat is onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen en te vertalen in een passend
onderwijsaanbod.
actief meedenkt en meewerkt in het versterken van de interne zorgstructuur van de scholen.
goed om kan gaan met tegengestelde belangen.
zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig is.
vanuit een ontspannen basishouding een krachtige bijdrage levert.
enthousiast, flexibel, inspirerend en collegiaal is ingesteld.

Wij bieden:
-

-

een aantrekkelijke werkomgeving, waarin de werkgever haar medewerkers in de
gelegenheid stelt zich optimaal te ontplooien en waarin samenwerking hoog in het vaandel
staat.
een bestuur, dat streeft naar uitdagend, innovatief en kwaliteitsgericht onderwijs.
de rechtspositie en salariëring schaal 11 conform CAO-PO.

Procedure:
Belangstellenden kunnen reageren vóór woensdag 19 september 2018.
De sollicitatie (brief en CV in één document) kan verstuurd worden naar het volgende e-mailadres:
m.a.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl onder vermelding van ‘Orthopedagoog stichting Bijeen”.
Informatie:
Voor meer informatie over de procedure kunt je contact opnemen met de personeelsadviseur,
Marga Schonewille tel.: 0528-234599. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je de vragen
per e-mail sturen naar onze orthopedagoge: m.tielgroenestege@bijeen-hoogeveen.nl

