Vacature
Medewerker centrum personeelsvoorziening
10 tot 14 uur

CPV Ingenium coördineert de
vervanging van afwezige leerkrachten
voor 12 schoolbesturen in de regio
Noordoost-Brabant, Gelderland en
Limburg. Deze organisaties verzorgen
onderwijs op 145 scholen.
Naast deze taak verzorgen we een deel
van de administratieve afwikkeling van
deze vervangingen.
De vervangingswerkzaamheden worden
uitgevoerd bijna 200 medewerkers in
vaste dienst. Daarnaast maken we
gebruik van een groot team aan
oproepkrachten.
Wij dragen bij aan de continuïteit en
kwaliteit van onderwijs. Daarnaast
zetten we ons in voor het borgen van
werkgelegenheid.
We zijn daarom op zoek naar een
collega die ons coördinatieteam komt
versterken.
De werkzaamheden vinden deels buiten
kantooruren plaats.
Ons coördinatieteam is gehuisvest in
Grave.
Voor een uitgebreidere indruk van onze
organisatie verwijzen we naar
www.CPV-Ingenium.nl

Wij zijn op zoek naar een collega die:
- proactief is
- organisatorisch sterk is
- oplossingsgericht meedenkt in teamverband
- communicatief vaardig is en service gericht
- bekend is met Microsoft Office
- zich ons planningssysteem eigen wil maken
- bereid is om zich de betreffende wet- en regelgeving
eigen te maken
- gedurende de week beschikbaar is voor gemiddeld 2
avonddiensten.
Werkzaamheden:
- beantwoorden en oplossen van telefonische
vervangingsverzoeken
- op basis van de aanvraag de match maken tussen
het vervangingsverzoek en de vervanger
- administratieve werkzaamheden m.b.t.
vervangingen
- informatie verstrekken over wet- en regelgeving
t.a.v. de organisatie van vervangingen
Aanvang van de benoeming zal in onderling overleg
plaatsvinden, maar wel zo spoedig mogelijk. De benoeming
geschiedt voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast
dienstverband. Salaris conform cao po, OOP schaal 6.
De omvang van de werkzaamheden bedraagt 10 tot 14 uur.
In overleg met collega’s worden wisselend telefoondiensten
waargenomen overdag tussen 7.30 & 12.30 uur en ’s avonds
om 19.00 uur. Werkdagen vindt in overleg plaats.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 18 september a.s. naar
Paul Jetten, directeur CPV-Ingenium
p.jetten@cpv-ingenium.nl
De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op
vrijdag 25 september a.s.

