Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13
jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam twaalf IKC's, vier scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en
buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een gastouderbureau en een sport outdoor BSO.
Al onze IKC’s hebben een UN1EK profiel en aanbod.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij in een leven lang leren voor zowel onze kinderen als onze
medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We werven
UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen.

De Diamant in Maassluis zoekt

Onderwijsassistent m/v

wtf 0,6 en wtf 0,8
(tijdelijk t/m december, mogelijk t/m juli 2020)

De Diamant, taalstart voor het basisonderwijs, zoekt een enthousiaste, onderzoekende en flexibele
onderwijsassistent die ons team wil komen versterken. Ben jij degene die affiniteit heeft met
onderwijs aan nieuwkomers? Dan ben jij degene waar we naar op zoek zijn!
Ieder kind is als een diamant, een kostbaar iets dat kan schitteren en dat veel facetten heeft. De
Diamant biedt voor kinderen een taalstart in het basisonderwijs. Er is ook aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. We werken veel samen met een gezinsspecialist van Minters
en met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook de ouders betrekken we nadrukkelijk bij de school en bij
het taalonderwijs van hun kind. Wil je meer weten over De Diamant? Kijk dan op onze website.

Wat heb je nodig?









Affiniteit en/of ervaring met het NT2 onderwijs
Communicatieve vaardigheid
Betrokkenheid bij leerlingen en hun ouders die afkomstig zijn uit andere landen, culturen
Oog voor het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling
Pedagogisch sterk
Ervaring met individueel werken in heterogeen samengestelde groepen
Kennis van actuele onderwijsontwikkelingen
Een actieve en oplossingsgerichte houding

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Een enthousiaste werkomgeving
Een deskundig en betrokken team
Een uitdagende, veelzijdige baan
Een team dat het kind op nummer 1 heeft staan

Solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ellen Kuyvenhoven, directeur
van De Diamant, dediamant@un1ek.nl of 010-5923809. Je sollicitatie met motivatie en CV kun je
richten aan Ellen Kuyvenhoven, per email sollicitaties@un1ek.nl of rechtstreeks via de website.
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