Casa Tweetalige Montessorischool zoekt jou!
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een begeleider / leerkracht om ons team te versterken.
We zoeken iemand die flexibel en ruimdenkend is en bereid is zich lerend op te stellen met
betrekking tot zijn kwaliteiten en persoonlijke uitdagingen.

WAT BIEDEN WIJ ?
Je krijgt de mogelijkheid om vanaf heden drie tot vijf dagen per week in een prachtig
Kindcentrum de kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar of van 9 tot 12 jaar te begeleiden en:
●
●
●
●
●

onderdeel uit te maken van een hecht, enthousiast en bevlogen team;
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in één van hun
belangrijkste levensfases;
begeleiding te bieden op basis van de Montessori methodiek;
onderdeel uit te maken van een inspirerende werkomgeving die voelt als een thuis;
arbeidsvoorwaarden conform CAO PO onderwijs;

Op de werkvloer word je begeleid en gecoacht door een ervaren collega. Daarnaast bieden
we, door middel van studiedagen en een teamweekend, veel aan
deskundigheidsbevordering en teambuilding.

WAT VERWACHT CASA VAN JOU ?
We zoeken een begeleider die:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

van kinderen houdt;
de ontwikkeling van het kind fascinerend vindt;
affiniteit met de Montessori visie van Casa heeft;
een PABO of internationaal vergelijkbare opleiding heeft;
over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt (je spreekt vloeiend
Nederlands en/of Engels);
goed in teamverband kan werken;
flexibel is ingesteld;
zorgzaam is en een empathisch vermogen heeft;
graag wil leren.

SOLLICITEREN ?
Lijkt het je leuk om bij Casa te komen werken ? Doe dan het volgende:
●
●

Upload/mail je CV met een korte motivatie
Kom na uitnodiging bij ons op gesprek

Contactinformatie
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging, ben jij die enthousiaste leerkracht met veel passie voor
het Montessori onderwijs waar wij naar op zoek zijn? Bekijk dan onze website
www.casaschool.nl. Als je interesse hebt stuur zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en CV naar
hr@casaschool.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jetteke Choi of Tessa
Wessels via telefoonnummer 015-2010376.

Casa Bilingual Montessori School is looking for you!
We are looking for a guide / teacher on short notice to strengthen our team.
We are looking for someone who is flexible, open-minded and willing to learn about his or
her qualities and personal challenges.

WHAT DO WE OFFER?

From now on, you will have the opportunity to accompany children from 3 to 6 years old or 9
to 12 years old for three to five days a week in a beautiful Children's Centre:
● be part of a close-knit, enthusiastic and passionate team;
●
●
●
●

To contribute to the development of the children in one of their most important phases
of life;
offer guidance based on the Montessori methodology;
to be part of an inspiring work environment that feels like a home;
terms of employment in accordance with CAO PO education;

On the work floor you will be guided and coached by an experienced colleague. In addition,
by means of study days and a team weekend, we offer a lot of expertise development and
team building.
WHAT DOES CASA EXPECT FROM YOU?

We are looking for a guide who:
● loves children;
●
●
●
●
●
●
●
●

finds the development of the child fascinating;
has an affinity with the Montessori vision of Casa;
has a PABO certification or internationally comparable education;
has good social and communication skills (you are fluent in Dutch and/or English);
can work well as a team;
is flexible;
is caring and has an empathic ability;
would like to learn.

WANT TO APPLY?

Would you like to work at Casa? Then do the following:
● Upload/email your CV with a short motivation
● Come and talk to us after an invitation
Contact details

Are you ready for a new challenge, are you that enthusiastic teacher with a lot of passion for
the Montessori education we are looking for? Then take a look at our website
www.casaschool.nl. If you are interested, please send your cover letter and CV to
hr@casaschool.nl as soon as possible.
For more information about this vacancy, please contact Jetteke Choi or Tessa Wessels at
telephone number 015-2010376.

