Toezichthouders
SVOPL

Wij zoeken toezichthouders!
SVO|PL is voor haar schoollocaties op zoek naar toezichthouders, voor
zowel de examenperiodes evenals medewerkers die minimaal 20 uur per
week inzetbaar zijn tijdens reguliere lesweken voor de opvang van
klassen. Het betreffen tijdelijke functies op één van de 9 locaties van
SVO|PL.
Toezichthouder 1: je fungeert als surveillant tijdens de examen/toetsperiodes met de volgende werkzaamheden:
- Draagt zorg voor een goede voorbereiding die het mogelijk maakt
om stipt op tijd met de toetsen/examens te beginnen;
- Bewaakt de tijd tijdens het toezicht;
- Voert instructies uit conform de gegeven werkinstructies en
voorschriften;
- Verleent assistentie bij administratieve werkzaamheden;
- Verzamelt de toetsen en andere documenten en zorgt dat deze
bij de juiste personen terecht komen.
Toezichthouder 2: toezicht tijdens reguliere lesweken met de volgende
(ondersteunende) werkzaamheden:
- Opvang van klassen bij de afwezigheid van de docent of houdt
toezicht bij klassen die online les krijgen.
- Controleert en registreert de aan- en afwezigheid van leerlingen
en koppelt deze informatie terug aan de docent of leiding;
- Bewaakt of de leerlingen het opgedragen werk uitvoert;
- Grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen conform de
gemaakte afspraken of protocollen;
- Houdt toezicht op geschorste leerlingen.

Wie ben jij?
-

Je bent in het bezit van een VOG (verklaring omtrent goed gedrag)
of kan deze overleggen;
Je bent flexibel inzetbaar tussen 08;00u en 17:00u;
Je bent per direct of op kort termijn beschikbaar;
Je beschikt over (enige) digitale kennis en vaardigheden;
Je staat stevig in de schoenen en durft leerlingen/groepen aan te
spreken;
Ervaring of affiniteit binnen het onderwijs of met de doelgroep 12
– 18 jaar geldt als pré.

Wij bieden:
-

-

Inschaling conform CAO-VO.
Voor de functie toezichthouder 1 geldt salarisschaal 2 (uurloon
vanaf €11,23 excl. reserveringen) en voor toezichthouder 2
salarisschaal 4 (uurloon vanaf €11,43 excl. reserveringen)
Het uurloon wordt verhoogd met 8% vakantiegeld en 8%
eindejaarsuitkering;
Pensioenopbouw vanaf dag 1;
Een flexibel contract bij Wiertz Personeelsdiensten.

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
(SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet
onderwijs in Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur
in de regio met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers.
SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder
het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in
elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs.
Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten
optimaal te benutten en ontwikkelen.

Procedure
De werving en selectie van deze functie hebben wij uitbesteed bij Wiertz
Personeelsdiensten.
Mail zo snel mogelijk jouw sollicitatie naar onze contact persoon Sean
Krings: Wiertz@SVOPL.com
Telefonisch bereikbaar via; +31(0)45 567 0152
Neem voor meer informatie of inhoudelijke vragen contact op met
Ghislaine Monsewije (P&O-adviseur) via gmv.monsewije@svopl.nl of
06 34 62 51 40.

