Leerkracht in Amsterdam
DE BREDE SELECTIE van openbaar primair onderwijs Amsterdam – Amsterdam
Voor de 110 openbare scholen voor primair onderwijs in Amsterdam zoekt DE BREDE SELECTIE
talentvolle parttime en fulltime leerkrachten.
Zoek de school waar jij je thuis voelt
Amsterdam heeft 70 banen voor enthousiaste leerkrachten. Je krijgt een aanstelling (tijdelijk met
uitzicht op een vaste aanstelling) bij een van onze zeven besturen. Via een periode van vaak
langdurende vervangingen krijg je de kans om je eigen plek te vinden op één van onze 110 zeer
verschillende scholen. Naast reguliere scholen zijn er veel Montessori- en Daltonscholen en andere
vernieuwende concepten, zoals o.a. Natuurlijk Leren, ontwikkelingsgericht onderwijs, alles-in-éénscholen en onderwijs voor nieuwkomers.
Ligt jouw toekomst in Amsterdam?
Pas jij in ons onderstaand profiel?
- bevoegd (PABO) of binnenkort bevoegd
- flexibel inzetbaar
- een lerende houding
- beschikken over actuele onderwijskennis
- plezier in het werk heel belangrijk vinden
en
- minimaal twee dagen per week willen werken
- inzetbaar
o in groep 1 t/m 4 of breder
o of in groep 5 t/m 8 of breder
o of in het SBO en/of S.O. (of je hebt daarvoor de potentie)
Kom dan naar Amsterdam en zoek naar de school waar jij gelukkig van wordt. Want die is in het
bijzonder gevarieerde scholenaanbod van het openbaar primair onderwijs in Amsterdam zeker
aanwezig.
Wat bieden wij?
- een baan met maandelijks een vast salaris
- bemiddeling mogelijk bij het vinden van een woning
- aandacht en begeleiding (klassenbezoeken, beeldcoaching, assessments, loopbaancoaching)
- voor beginnende leerkrachten: deelname aan het 3-jarig starterstraject van de besturen
- betaling volgens CAO Primair Onderwijs
- verhuiskostenvergoeding conform CAO
- extra woon-werkverkeervergoeding als je verder dan 21,5 km van je werk woont
- pensioenopbouw bij het ABP Pensioenfonds
- 8 uur per dag betaald
- vakantiegeld, opbouw vakantieverlof, eindejaarsuitkering, vergoeding woonwerkverkeer, vergoeding
Dag van de leraar enz.
Is dit wat je wilt?
Stuur dan een mail met motivatie en C.V. naar sollicitatie@debredeselectie.nl of maak gebruik van het
sollicitatieformulier op www.debredeselectie.nl. Je kunt ook bellen met 020-8203470 voor meer
informatie over de mogelijkheden die Amsterdam biedt. Zoek je geen baan, maar wil je op flexibele
basis worden ingezet? Dat kan ook!

