Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar

Onderwijsassistenten

Heb jij passie voor het onderwijs? Heb jij een open en
positieve houding naar kinderen? En kun je goed
samenwerken? Dan ben jij de onderwijsassistent die wij
zoeken.
Wij zoeken een collega die:
● gericht is op een goede open samenwerking;
● ons onderwijs ondersteunt door o.a. de volgende
werkzaamheden:
- de leerkracht ondersteunt in de groep, werkt
met kinderen in groepjes of individueel;
- het team ontlast op schoolniveau;
- inzetbaar is in de groepen 1 t/m 8;
- meedraait met de pleinwachten;
- een bijdrage levert aan schoolactiviteiten.
● kan afstemmen op de belevingswereld van het kind;
● in staat is om feedback te geven en te ontvangen;
● flexibel is;
● initiatief toont;
● ICT-vaardig is en kan werken in de Google-omgeving.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

een salaris conform OOP schaal 4 CAO PO
(afhankelijk van jouw kennis en ervaring);
baanzekerheid;
ruimte om je talenten te laten zien;
de mogelijkheid tot het volgen van trainingen via
onze academie;
een prettige werkomgeving in een betrokken en
enthousiast team.

Meer informatie?
Meer informatie over onze scholen kun je vinden op de
verschillende websites.
Interesse?
•
•
•

reageren kan t/m 17 juni 2022;
via: hr@symbiohengelo.nl;
graag bij je sollicitatie in het onderwerp het
vacaturenummer vermelden.

Samen toekomstgericht onderwijs
Symbio verzorgt het primair onderwijs aan 5.400 leerlingen en vroege- en voorschoolse educatie (VVE) aan 575 peuters in de gemeente Hengelo. Dit
doen we op 19 unieke Integrale Kind Centra, waarbinnen basisonderwijs, VVE en buitenschoolse opvang elk hun aandeel hebben. Het aanbod van de
IKC’s is toegesneden op de behoefte van de omgeving waarin deze staat. Naast de IKC’s heeft Symbio een School voor speciaal basisonderwijs (SBO). Bij
Symbio werken zo’n 650 personeelsleden. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door een professioneel dienstencentrum, met
specifieke expertise op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit, HR, Financiën, ICT, facilitaire zaken en Passend Onderwijs.
.

