Functieprofiel medewerker Vaste Pool RTC Groningen
Penta Primair en Westerwijs zijn aangesloten bij het RTC Groningen. Wanneer je bij ons
in de Pool komt, word je vanuit het RTC op meerdere scholen ingezet.
Hieronder vind je een aantal kenmerken en vaardigheden die we belangrijk vinden,
wanneer je bij ons in de Pool komt. Wil je meer weten, neem dan vooral contact met ons
op.
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Je voelt de culturen van de verschillende scholen goed aan en gaat daar
respectvol en adequaat mee om.
Je bent flexibel inzetbaar en bent gespecialiseerd bij bijvoorbeeld
bovenbouw/onderbouw, meervoudige intelligentie etc.
Je bent inzetbaar in tenminste twee bouwen (onder/midden of midden/boven)
Je bent ICT-vaardig.
Je gaat goed om met onverwachte en veranderende situaties.
Je kunt zowel kortdurend als ook langdurig ingezet worden.
Je communiceert goed op alle gevraagde niveaus.
Je reflecteert professioneel op jouw eigen bekwaamheid, handelen en
beroepsopvattingen en maakt een vertaalslag die ontwikkeling en groei laat zien.
Je werkt aan persoonlijke ontwikkeling en functioneert goed binnen ‘vernieuwende
concepten’.
Je stemt het onderwijs goed af op leerlingen met een speciale leerbehoefte.
Een gymbevoegdheid is handig, maar niet noodzakelijk.

Praktische zaken
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Je woont in de regio en bent beschikbaar voor werken bij meerdere besturen.
Aanstelling 0,4: drie dagen beschikbaar (vier dagdelen).
Aanstelling 0,6: vier dagen beschikbaar (zes dagdelen).
Aanstelling 0,8: vijf dagen beschikbaar (acht dagdelen).
Je beschikt over een rijbewijs en een auto.
De maximale reisafstand van je huis naar de werkplek is 45 km.
Het bestuur waarbij je in dienst treedt bewaakt de kwaliteit van de medewerkers
in de Flexpool.

Identiteit
Jouw levensbeschouwelijke identiteit vinden we belangrijk. Je wordt ingezet op scholen
waar je qua identiteit zelf voor kiest. Dit kan zijn openbaar, christelijk of een combinatie
(bijvoorbeeld een samenwerkingsschool). In het intakegesprek komt dit aan de orde.
Penta Primair en Westerwijs gaan binnenkort samen verder als Quadraten. Een stichting met
openbare, christelijke en samenwerkingsscholen in het Westerkwartier en Noordenveld.

