SKPO Novum is voor haar structurele vervangingspool op zoek naar

Groepsleerkrachten
VIP-er (Vaste InvalPooler)
breed inzetbaar in alle groepen
Wij zoeken sterke leerkrachten die inzetbaar zijn op de zes scholen van SKPO
Novum, maar ook bereid zijn te werken op de scholen die aangesloten zijn bij
Ingenium.
Ingenium
CPV Ingenium organiseert de vervanging voor ruim 130 scholen in de regio Noord Oost
Brabant, Noord Limburg en Gelderland. We maken hierbij gebruik van medewerkers in vaste
dienst, maar ook van medewerkers zonder vast dienstverband.
Scholen nemen contact op met het CPV op het moment dat zij een vervanger nodig hebben.
CPV Ingenium neemt vervolgens contact op met een vervanger en verzorgt alle benodigde
informatie.
De primaire taak van CPV Ingenium is het organiseren van vervanging voor afwezige
leerkrachten. Het CPV biedt echter ook mogelijkheden aan vaste medewerkers om voor
kortere of langere periode ervaring op te doen met het onderwijs op andere scholen binnen
de regio.
We maken maximaal gebruik van de mogelijkheden om meer mensen aan ons te binden,
mede omdat we weten dat over enkele jaren een tekort aan leerkrachten ontstaat. We zijn
dus duidelijk ook op zoek naar talenten die op termijn een vaste benoeming ambiëren.
Bezoek de website www.cpv-ingenium.nl
Voor nadere informatie kun je telefonisch contact opnemen met Renate van der Burgt (P&O
medewerker) via rvanderburgt@skpo-novum.nl
Als je geïnteresseerd bent in deze of één van de andere vacatures bij Novum dan ben je van
harte welkom op onze banenmarkt op dinsdag 10 maart 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur op
het Novumkantoor, Maxend 6 te Nistelrode. Je kunt intern reageren middels een
sollicitatieformulier of extern door uiterlijk vrijdag 20 maart 2020 een sollicitatiebrief met CV
(bij voorkeur in één document) via mail te sturen aan rvanderburgt@skpo-novum.nl
Vermeld hierbij als onderwerp van je mail je voor- en achternaam en sollicitatie VIP-er.
De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 23 maart en 8 april 2020.

