Vacature Pedagogisch medewerker /
Ondersteuningscoördinator
1.0 fte

Wij zoeken een pedagogisch medewerker /
ondersteuningscoördinator
De 3 r's: rust, reinheid en regelmaat. Als pedagogisch medewerker en
ondersteuningscoördinator zorg jij ervoor dat jij de extra zorg biedt die de
leerling op dat moment nodig heeft. Voor het BcPL locatie TcPL is SVO|PL
op zoek naar een pedagogisch medewerker en
ondersteuningscoördinator.
Wij hebben een combinatiefunctie beschikbaar 0.6FTE pedagogisch
medewerker en 0.4FTE ondersteuningscoördinator. Een deel van deze
uren zijn structurele uren, andere zijn t.g.v. zwangerschapsverlof voor een
periode tot en met februari 2023. Afhankelijk van de geschikte kandidaat
zullen wij de Fte’s onderverdelen per functie en nader bespreken. Dit zal
mede worden bepaald op basis van de wensen en behoeften van de
kandidaat en de locatie.
De belangrijkste taken waar jij verantwoordelijk voor bent: voorzitter oteam, contacten met externen denk aan gemeenten en zorgaanbieders en
verantwoordelijk voor de interne zorg en ondersteuning.
Het team van TcPL bestaat uit ongeveer 20 medewerker. Hierdoor is het
een hecht team, dat er samen voor gaat en altijd zorgt dat de leerling
voorop staat. Het team is één en de leerlingen ervaren ook geen verschil.
“We zijn het bewijs dat dit kan. Daar zijn we trots op.”
Ben jij de medewerker met een luisterend oor en oprechte interesse in de
leerling? En weet jij elke keer weer de rust te bewaren? Stuur dan graag
jouw CV met motivatie toe.

BcPL locatie TcPL
Wie ben jij?
- Een MBO+ of HBO diploma pedagogiek, social work of
aanverwante opleiding.
- Relevante werkervaring.
- Affiniteit met het voortgezet onderwijs wordt als pré gezien.

Wij bieden:
-

Inschaling conform CAO-VO op basis van jouw laatste
onderwijssalaris of conform schaal 8/10;
Tijdelijke aanstelling via een van onze uitzendpartners;
Laptop;
Vakantiegeld en eindejaaruitkering a 8% conform CAO;
Pensioenopbouw vanaf dag 1;
Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf
van digitale middelen onderdeel vormen.

BcPL locatie TcPL

Interesse? Mail zo snel mogelijk (uiterlijk 17 juli 2022) je sollicitatiebrief

Het beroepscollege bestaat uit vijf vestigingen, waar aan de hand van
vastgelegde pedagogische en didactische uitgangspunten wordt gewerkt
aan de realisatie van een aantal ambitieuze leer- en vormingsdoelen.

en CV naar Maud Wijnen (P&O-adviseur) via mja.wijnen-paffen@svopl.nl

Het Techniek College Parkstad Limburg (TcPL) biedt onderwijs dat gericht
is op techniek. Een unieke locatie met te gekke praktijklokalen waarbij
men écht de praktijk beleeft. De leerlingen starten op het Voortgezet
Onderwijs op een van onze andere BcPL locaties. De leerlingen die bewust
voor techniek kiezen als uitstroomprofiel kiezen voor TcPL. TcPL biedt
onderwijs aan voor het derde en vierde leerjaar VMBO Basis en VMBO
Kader.

Neem voor meer informatie contact op met Amin El Ouazghari
(teamleider) via a.elouazghari@svopl.nl of Maud Wijnen (P&O-adviseur)
via mja.wijnen-paffen@svopl.nl.

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.

