Vacature: Locatieleider Huiswerkbegeleiding Utrecht
Wil jij het verschil maken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs? Wij zijn op zoek naar
een gedreven collega met organisatietalent en hart voor het onderwijs. Bij ons krijg je veel
verantwoordelijkheid en is jouw inbreng van groot belang. KlasseEducatie is een jonge,
kleinschalige organisatie waar jij kunt helpen bouwen aan de toekomst!
Wat ga je doen:
 Je werkt als leidinggevende / hoofdverantwoordelijke in de huiswerkbegeleiding op
een vaste locatie en stuurt een klein team aan
 Medeverantwoordelijkheid voor administratieve processen, marketing en
relatiebeheer
 Actieve rol in productontwikkeling
 Je signaleert mogelijkheden voor eventuele uitbreiding
 Je bewaakt de kwaliteit van de begeleiding en voortgang van leerlingen
 Je onderhoudt contact met ouders, werknemers, relaties en relevante partijen
 Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel.
De locatie waar je (hoofdzakelijk) actief bent staat niet op zichzelf.
Wat vragen we van jou:
 WO denkniveau
 affiniteit met voortgezet onderwijs en leerlingen (1218 jaar)
 gevoel voor didactiek
 organisatietalent
 je bent collegiaal,
 proactief en zelfstandig
 hét verschil willen maken voor leerlingen
 enthousiast en representatief
 aanpakmentaliteit en commerciële voelsprieten
Wij bieden:
 Relevant werk met veel verantwoordelijkheid (20 tot 30 uur per week)
 Een tof, jong team
 Prima salaris
 Veel vakantie tijdens schoolvakanties
 Werken op mooie locaties in het centrum van Utrecht

Praktische informatie:
Werktijden zijn in ieder geval werkdagen tussen 14.30 en 18.00 uur. Op die momenten vindt
de huiswerkbegeleiding plaats. Overige taken zijn ten dele flexibel in te plannen. Solliciteren
kan tot 1 juli. Mogelijk gaan wij voor deze datum al in gesprek met sollicitanten. Wacht dus
niet tot het laatste moment. Wij zien graag dat je vanaf 1 september dagelijks inzetbaar bent.
Solliciteren kan door te mailen naar: i
nfo@klasseeducatie.nl
. Vragen over de functie kunnen
tevens aan dit email adres gericht worden. Telefonisch contact is mogelijk via:
0652388700. Contactpersoon is Daan Dolmans.

