Ben jij leerkracht?
Zet dan koers naar de Noordpool!
Ben jij op zoek naar structureel invalwerk in het basisonderwijs? En wil je verzekerd zijn van werk en
inkomen door middel van een jaarcontract? Ga dan aan de slag voor de Noordpool! De Noordpool is een
samenwerkingsverband van 4 schoolbesturen in Noord-Groningen:
 Lauwers & Eems
 Marenland
 Noordkwartier
 VCPO Noord-Groningen
Samen verzorgen wij het onderwijs op 60 scholen en kindcentra in de gemeenten Westerkwartier, het
Hogeland, Eemsdelta en Groningen.

De Noordpool geeft richting aan je loopbaan

De Noordpool is een prima plek om je als leerkracht te ontwikkelen. Je bent verzekerd van werk en je
wordt goed begeleid. De voordelen van de Noordpool op een rij:
 We koersen op jouw talent
Als je geïnteresseerd bent in de Noordpool gaan we eerst met jou in gesprek. Samen verkennen we jouw
interesses en talenten. Waar ben jij goed in? In welke groepen wil je werken? Wat wil je nog leren? Samen
met jou proberen we een match te vinden tussen jouw talent en het werk bij de Noordpool. Kortom: jouw
talenten als leerkracht staan bij ons centraal.
 De Noordpool is ‘cool’
Het werk bij de Noordpool is divers en afwisselend. We hebben lange ‘vervangingsklussen’ maar je kunt
ook voor een dag worden ingezet. En omdat je voor alle scholen van onze 4 besturen wordt ingezet kom je
alle soorten onderwijs tegen. Dat is spannend, leuk en leerzaam: best ‘cool’ dus.
 Flexibel en toch zeker
Bij de Noordpool ben je verzekerd van werk en inkomen. Je krijgt van ons een contract voor een schooljaar.
En je kunt de werkweek kiezen die bij je past. Je kunt bij ons namelijk voor 2 dagen aan de slag maar ook
fulltime.
 Coaching en begeleiding
Als Noordpooler sta je niet alleen. Je krijgt begeleiding van onze coaches. Zij ondersteunen je bij je
ontwikkeling als professional en staan je met raad en daad terzijde. Want bij de Noordpool staan
ontwikkeling en plezier in je werk voorop! Zeg nou zelf, daar krijg je toch een warm gevoel van?
 Kompas voor je loopbaan
Bij de Noordpool krijg je alle kans om je goed te oriënteren op het werk dat bij je past. Ben je daarna toe
aan een vaste baan? Prima! Bij de Noordpool helpen we jou bij het maken van een volgende stap in je
carrière. De Noordpool is dus ook een mooi kompas voor jouw verdere loopbaan.

De Noordpool biedt jou:

 Salaris en reiskostenvergoeding
Wij bieden een salaris in schaal L10 (conform de cao PO) en een reiskostenvergoeding van 0,19 ct per km.
 Duur contract
Je krijgt een contract voor maximaal 1 schooljaar.
 Omvang contract
De omvang van jouw contract is minimaal 2 dagen per week (0,4 fte).
 Aanstelling
Je krijgt een aanstelling bij een van de 4 schoolbesturen die deel uitmaken van de Noordpool.

Een Noordpooler:

 Is een enthousiaste leerkracht die een passie heeft voor onderwijs en zichzelf wil ontwikkelen als
professional.
 Is flexibel inzetbaar voor vervangingswerkzaamheden bij alle 4 de schoolbesturen die deel
uitmaken van de Noordpool.
 Is inzetbaar in tenminste 2 bouwen (OB/MB/BB) en is ICT-vaardig.
 Is communicatief vaardig, gaat goed om met onverwachte situaties en bedenkt dan een adequate,
creatieve oplossing.
 Voelt de culturen van de verschillende scholen goed aan en gaat daar respectvol mee om.
 Kan een actuele Verklaring omtrent Gedrag (VoG) overleggen, heeft een rijbewijs en eigen
vervoer.

Wil jij aan de slag bij de Noordpool?

 Stuur dan een korte, gemotiveerde brief mét actueel cv naar y.garcia@lauwerseneems.nl onder
vermelding van ‘Noordpool’.
 Neem voor informatie over de vacature contact op met mevrouw P. van der Molen zij is bereikbaar op:
06-37657704
 Wil je weten waar onze scholen zich bevinden? En zoek je informatie over onze schoolbesturen? Surf
dan eens naar onze websites:
lauwerseneemspo.nl
marenland.org
noordkwartier.nl
vcpong.nl

