Wij zoeken nieuwe collega’s!
Stichting AURO zoekt talenten voor haar flexpool.
Ben jij dat onderwijstalent, die verschil maakt en klaar is voor een nieuw avontuur? Wil jij ook nog
flexibel zijn en jouw bijdrage leveren op verschillende AURO scholen? En last but not least: wil jij jezelf
constant kunnen blijven ontwikkelen? Dan is deze baan bij Stichting AURO op jouw lijf geschreven!
Met een baan in onze flexpool ben je namelijk verzekerd van een organisatie die jou ondersteunt in
jouw ambities en daarmee jouw talenten omarmt. Stichting AURO hecht veel waarde aan goed
werkgeverschap. Dit merk je in de organisatie en komt terug in onze kernwaarden vertrouwen,
samenwerking en ontwikkeling.
De verschillende AURO scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid, geen school is hetzelfde.
Dit maakt het mogelijk dat je echt je ambities kunt volgen. Doordat je met regelmaat contact hebt met
de directeuren van de scholen ontwikkel je je ook op persoonlijk vlak.
Onder Stichting AURO vallen 9 openbare basisscholen in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De
Ronde Venen. Lees meer over onze stichting en de bijbehorende scholen op de website van Stichting
AURO. https://stichtingauro.nl/onze-scholen/
Stichting AURO is in beweging en heeft het doel om vernieuwingen aan te gaan. Het is daarom
belangrijk dat onze nieuwe collega vol enthousiasme en lerend omgaat met verandering.
Onze flexpool is ontstaan door ervaring uit de praktijk. Passend bij onze stichting bieden wij onze
kinderen graag vertrouwde gezichten voor de klas, die ze begeleiden in een fijne basisschooltijd. Je
bent een vaste waarde in onze organisatie. Werken met vaste flexibele leerkrachten biedt de kinderen
en de teams continuïteit.
Jou biedt het werken in de flexpool als voordeel dat je zelf aangeeft hoeveel dagen je wilt werken. Op
dit moment zijn wij op zoek naar talenten die 2, 3, 4, of 5 dagen per week beschikbaar zijn.
De leerkracht die bij onze stichting past:
● is onderwijsbevoegd in het basisonderwijs;
● werkt samen;
● heeft een onderzoekende houding;
● haalt het beste uit de kinderen en zichzelf;
● is daadkrachtig en flexibel;
● is gedreven en geduldig;
● is leergierig;
● is energiek.
Wat wij bieden:
● je bent onderdeel van Stichting AURO, waar ontwikkeling hoog in het vaandel staat. We
stimuleren scholing, we hebben een opleidingsbudget en een kweekvijver;
● goede doorgroeimogelijkheden;
● je kunt direct starten;
● de leukste kinderen, hechte en gemotiveerde teams op scholen met een prettige werksfeer en
betrokken ouders/verzorgers;
● een betrokken schoolbestuur;
● begeleiding en coaching voor startende leerkrachten;
● een fietsplan;
● inschaling in overleg.

Heeft bovenstaande jouw interesse gewekt, maar je wilt nog aanvullende informatie over Stichting
AURO, wil je misschien een dag meelopen of de functie ontvangen? Neem dan gerust contact op met
Kim Spraakman, directeur OBS Willespoort via directie@obs-willespoort.nl.
Sollicitatie
Herken je je in het geschetste profiel en wil je direct reageren? Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie inclusief CV, korte motivatie via directie@obs-willespoort.nl.
Wees welkom!

