VACATURE
We zijn per direct op zoek naar een

Vestigingscoördinator
op onze locatie in Nieuw-Vennep
Wat zoeken we?
Een vestigingscoördinator op onze locatie in Nieuw-Vennep die naast het geven van bijlessen en/of
begeleiding zowel het operationele deel als de kwaliteit van de begeleiding en bijlessen voor leerlingen
van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs bewaakt.
Wat houdt het werk in?
Bij Enjoy! Learning in Nieuw-Vennep kom je in een klein en enthousiast team dat zich inzet voor de
leerbehoefte van diverse leerlingen. De leerlingen komen met uiteenlopende hulpvragen bij ons
binnen. Leerlingen van het basisonderwijs worden met name geholpen door middel van bijlessen.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs helpen we tijdens studiebegeleiding met het (leren) plannen,
(leren) leren, huis- en leerwerk, enzovoorts. Tijdens bijlessen wordt vooral de leerstof van een bepaald
vak behandeld. De leerlingen komen op doordeweekse dagen in de middag grofweg tussen 14:00 en
19:00 uur.
Als vestigingscoördinator zul je in ieder geval de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- Je geeft bijles en/of huiswerkbegeleiding;
- Je houdt jezelf bezig met de planning van bijlessen en huiswerkbegeleiding;
- Je bewaakt de kwaliteit van de bijlessen en studiebegeleiding;
- Je houdt intakes en voortgangsgesprekken met ouders en/of leerlingen en bent hun
aanspreekpunt;
- Je zorgt voor duidelijkheid en structuur voor zowel de ouders, leerlingen als medewerkers;
- Je begeleidt de medewerkers op de locatie;
- Je hebt regelmatig overleg met de coördinator van locatie Amstelveen.
Wat vragen we van je?
- Je kunt enthousiasme overbrengen op het team en de leerlingen, bent sociaal invoelend en
hebt gevoel voor humor;
- Je kent de structuur en inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs;
- Je bent beschikbaar op ten minste drie (vaste) doordeweekse middagen van 13:00 tot 18:30
uur, waarvan in ieder geval de maandag;
- Gestructureerde werker, goede planner, geduldig persoon, kan zowel zelfstandig als in een
team goed werken, geen 9-tot-5-mentaliteit;
- Ervaring in het geven van huiswerkbegeleiding en/of bijles is een pre.
Salaris:
Dit is onder andere afhankelijk van je studie en ervaring. Je zult in eerste instantie een contract voor
bepaalde tijd van minimaal 15 uur per week krijgen.
Interesse?
Bij interesse ontvangen we uiterlijk 20 december 2020 graag je CV en korte motivatie.
De contactpersoon is Corné van Ginkel en je kunt bovenstaande sturen naar
corne@enjoy-amstelveen.nl
Voor meer informatie over ons instituut, onze werkwijze en de vormen van begeleiding die we
aanbieden, zie onze website www.enjoy-learning.nl.

