Vacature senior onderwijs adviseur/interim ib regio den haag
Over ZIEN in de Klas
ZIEN in de Klas is het leukste en beste onderwijsadviesbureau van Nederland! Onze missie is: alle klassen
gelukkig zien en gelijke kansen voor elk kind. We werken met ruim 80 gemotiveerde collega’s samen om
onze droom werkelijkheid te maken door te investeren in goed onderwijs. Onze kernwaarden zijn Kwaliteit,
Samen Groeien en Plezier en deze staan centraal bij alles wat we doen. We zijn een jonge, ambitieuze en
inspirerende organisatie en zijn in een groot deel van Nederland actief. In onze werkzaamheden staat de
uitgangspunten van het handelings- en oplossingsgericht werken centraal.
Hoe ziet jouw baan eruit bij ZIEN in de Klas?
Wij zijn actief in het bedenken van onderwijsinnovaties en lanceren regelmatig nieuwe diensten en producten, maar hebben jou nodig om ZIEN in de Klas zichtbaar te maken in de voor ons relatief nieuwe regio Den
Haag. Je hebt een groot netwerk opgebouwd binnen het onderwijsveld in de regio Den Haag en ziet
kansen om scholen te begeleiden en naar een hoger plan te tillen. Je bouwt zelfstandig een team op
waarmee je samen hulpvragen van scholen gaat beantwoorden en neemt de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van onze diensten in jouw regio. Als Senior Onderwijs Adviseur / Interim Ib-er voer je ook zelf
klussen uit op de scholen, zoals teamtrainingen, coaching, interim IB en verbetertrajecten. Daarnaast voer je
gesprekken met bestuurders, de directie van het samenwerkingsverband, ketenpartners en directeuren en
intern begeleiders van scholen.
Waar zijn wij naar op zoek?
Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige Senior Onderwijs Adviseur / Interim Ib-er van topkwaliteit die
flexibel en zelfstandig is. Je staat stevig in je schoenen en kunt verbindend kunt optreden. Jij zorgt door je
proactieve en klantvriendelijke instelling dat scholen snel en goed geholpen worden. Je bent
resultaatgericht, goed in je afstemming, kan snel een situatie analyseren en zorgt voor korte lijntjes. Ook ben
je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied, zodat je weet wat er speelt en waar de
behoeftes liggen. Communicatief ben je zowel mondeling als schriftelijk vaardig.
•
•
•
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Je bent orthopedagoog(-generalist)/schoolpsycholoog en/of een ervaren Ib-er/onderwijsadviseur
met een duidelijke visie op onderwijs;
Een PABO achtergrond is een pré;
Je bent beschikbaar voor 28 tot 36 uur per week (contracturen zijn in overleg);
Je hebt geen bezwaar om te reizen voor je werk.

Wat bieden wij jou?
Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zoals een marktconform salaris, vakantiegeld, pensioenregeling,
reiskosten- en telefoonkostenvergoeding voorzien wij je van goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij werken met een normjaartaak waardoor je veel vrijheid hebt om je werkzaamheden in te plannen.
Afhankelijk van je ambities, kennis en ervaring zijn er volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. We
investeren graag in jouw werkgeluk.
Interesse in deze vacature?
Is dit dé functie die bij jou past en wil je graag bij ZIEN in de Klas werken? Stuur je CV en motivatiebrief naar
hrm@zienindeklas.nl. Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan telefonisch contact op met
Femke Arts via 030-2437682. Meer weten over onze sollicitatieprocedure? Neem een kijkje op de website.

