Pedagogisch medewerker
(1 fte)

Organisatieprofiel
Het Keizer Karel College is een open katholieke school voor havo, atheneum, gymnasium en
technasium met een prettig werk- en leerklimaat, waar ruim 1700 leerlingen en 150
medewerkers in een goede sfeer met elkaar samenwerken. Het onderwijsconcept van het
Keizer Karel College is gebaseerd op het geven van ruimte voor didactische werkvormen
waarbinnen groei naar zelfstandigheid en variatie in werkvormen een belangrijke plaats
innemen met als doel de motivatie en leerrendement te verhogen. Leerbegeleiding en
buitenschoolse activiteiten hebben een belangrijke plaats in onze school.
Het Keizer Karel College heeft een uitstekend personeelsbeleid en wil er ook de komende
jaren voor zorgen dat medewerkers zich verbonden voelen aan de organisatie en
doelstellingen. Daarom willen we zorgen dat ons personeelsbeleid aansluit bij de huidige
ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs.
Wij zijn per 1 november 2018 op zoek naar een pedagogisch medewerker.

Functieomschrijving
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de opvang van uitgestuurde leerlingen
en voert daarvoor de volgende werkzaamheden uit:






Ontvangt de uitgestuurde leerling.
Controleert de verwijdering en noteert dit in het computersysteem Magister.
Houdt toezicht op de leerlingen die opdrachten aan het maken zijn.
Overlegt met docenten.
De pedagogisch medewerker maakt wekelijks rapportages.

Functie-eisen









Een opleiding op MBO-niveau.
Digitaal vaardig met name in Excel, Word en Magister
Ervaring in een vergelijkbare functie.
Heeft affiniteit met jongeren.
Administratief goed onderlegd.
Beschikt over communicatieve vaardigheden.
Kan verzuimgesprekken voeren met leerlingen.
Is planmatig en accuraat.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is een fulltime aanstelling en is ingeschaald in schaal 5, CAO-VO. U kunt
solliciteren naar een volledige baan of een deel daarvan. Het dienstverband wordt in eerste
instantie aangegaan voor 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Belangstellenden kunnen tot en met 9 november 2018 per e-mail een sollicitatiebrief en CV
sturen naar pz@keizerkarelcollege.nl en richten aan de rector, de heer drs. A. Smit.
U kunt zich voor inlichtingen wenden tot de P&O medewerker Rachida el Bouchtaoui. Zij is
bereikbaar op 020-6415700.
Het Keizer Karel College is vanwege vakantie gesloten van 20 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2018.

