Pedagogisch medewerker voor 1 fte
Bernardinuscollege

Wij zoeken een pedagogisch medewerker

Wie ben jij?
-

Ga de uitdaging aan en solliciteer! Voor het Bernardinuscollege is SVO|PL
op zoek naar een pedagogisch medewerker.
De pedagogisch medewerker verricht taken met betrekking tot de
realisatie van passend onderwijs, de begeleiding van leerlingen en de
ondersteuning van mentoren en docenten bij de begeleiding van
leerlingen met een extra behoefte.
Naast een vakinhoudelijk inbreng staat binnen het Bernardinuscollege
een collectieve bijdrage hoog in het vaandel. Denk hierbij aan de
ontwikkeling van onderwijs, het leer- en leefklimaat en het
onderwijsproces.
Binnen het Bernardinuscollege handelen we conform een gezamenlijke
missie, visie en koers waarvoor jij input levert middels diverse
projectgroepen.

-

-

Jij bent in het bezit van een HBO getuigschrift pedagogiek of
Social Work of afstuderende daarvoor;
Het Bernardinuscollege is een school voor havo, atheneum en
gymnasium. Jij bent inzetbaar voor het gehele onderwijsaanbod;
Je hebt kennis van een breed scala van toe te passen interventie
technieken;
Daadkrachtig en enthousiast en houdt van een uitdaging;
Vaardig in het motiveren van leerlingen, het signaleren van
ondersteuningsbehoeften en het hierop inzetten van passende
vervolgacties en het bewust reageren op gedrag van leerlingen;
Naast inzet, betrokkenheid, creativiteit en vakmanschap een
resultaatgerichte aanpak waarbij de leerling centraal staat;
Bekendheid met digitale leeromgevingen (LIFO) is een pre;

Wij bieden:
-

-

Inschaling conform CAO-VO in schaal 8 ;
Een tijdelijk contract bij SVO|PL of inzet via Wiertz Uitzenden als
zij de kandidaat aanleveren;
Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf
van digitale middelen onderdeel vormen.

Bernardinuscollege
Het Bernardinuscollege kent een lange traditie op het gebied van de
vorming van jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk
gebied, waarbij leerlingen worden aangemoedigd en uitgedaagd om zich
verder te ontwikkelen tot kritische jongvolwassenen.
In onze huidige steeds sneller veranderende wereld zijn creativiteit,
inlevingsvermogen en de durf om het onbekende tegemoet te treden
belangrijke vereisten. Zij zoeken daarom vandaag al antwoorden op de
vraagstukken van morgen. Creativiteit, inlevingsvermogen en
verantwoordelijkheid tonen, zijn dan ook essentiële onderdelen van ons
onderwijs.

Interesse? Mail zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en CV naar Jeanne van
Eijsden (P&O adviseur) via j.eijsden@svopl.nl.

Neem voor meer informatie contact op met
de heer P. Lenssen via 045-5731490 of
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl
of
Jeanne van Eijsden (P&O-adviseur) via j.eijsden@svopl.nl of 06-10952153

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.

