De Bossche Vakschool richt zich op jongeren die - naast theorie - graag met praktijk bezig zijn. Wij bieden
onderwijs aan met de volgende leerroutes. Horeca Bakkerij Recreatie (HBR) Dienstverlening(D&P), Mobiliteit
en Transport (M&T), Allround technicus (BWI-PIE) en Zorg en welzijn met de mogelijkheid voor een
specialisatie Sport. Alle leerroutes zijn zowel basis- als kaderberoepsgericht. Begeleiding van leerlingen is een
belangrijke pijler in ons onderwijs.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar:
2129 Pedagogisch brugfunctionaris I Bep.tijd I 0,6 fte
Ben jij de enthousiaste verbinder die ons team komt versterken?
Leerlingen kunnen zich beter ontwikkelen indien de school, de buurt en het gezin elkaar makkelijker kunnen
vinden. Jij gaat hier een belangrijke rol in spelen.
Doel
•
•
•
•

Verbinding maken tussen de verschillende organisaties en instanties in de buurt en rondom de school
Door een laagdrempelige en vroegtijdige interventie daar waar jongeren dreigen af te haken
Inzicht te krijgen in de behoeften van de jongeren in Den Bosch
Kloof tussen straatcultuur / thuiscultuur / schoolcultuur te verkleinen

Taken
• Je legt verbinding met buurt(werkers), basisscholen, sportverenigingen, wijkagent
• Opkomen voor de belangen van het kind, out of the box denken, ondernemen van actie, waarnemen
zonder oordeel, aansluiten bij de behoefte van ouders en leerlingen
• Contact met ouders inhoudelijk gericht op het kind, de schoolse ontwikkeling en het gezin
• Je initieert en neemt deel aan activiteiten zoals koffie ochtenden, het geven van voorlichting
• Samenwerken met partners (GGD, gemeente, HALT, politie, jongerenwerkers)

Functie-eisen
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding
• Je spreekt en schrijft Nederlands in voldoende mate en communiceert helder
• Je kunt goed organiseren en bent flexibel
• Je hebt kennis van de jeugdcultuur en begrijpt de taal van de jongeren

Jouw profiel
• In jouw werk houd je rekening met de gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen
• Je hebt een helicopterview en herkent en erkent belangen van alle betrokkenen
• Je hebt een positieve instelling en lacht graag

Aanbod/Arbeidsvoorwaarden
• Een tijdelijke aanstelling van 0,6 fte voor de duur van 2 jaar
• Een zelfstandige en uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief
• In een professionele werksfeer
• Salariëring schaal 6 (conform CAO VO), inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding
•
Aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO OMO)
•
Met deze baan maak je echt een verschil

Interesse?
Heb je interesse in bovenstaande vacature en heb je de juiste kennis, ervaring en vaardigheden in huis?
Reageer dan via https://vacatures.omo.nl. Je kunt reageren tot en met 1 december 2021.
Omdat we alle sollicitaties graag via dezelfde weg willen ontvangen, vragen wij om uitsluitend via de
link op de vacaturewebsite van OMO te solliciteren op deze vacature. Reacties via een andere route
worden niet meegenomen in de procedure. We zien je motivatie en CV graag tegemoet!
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer M. Pronk, teamleider onderbouw (m.pronk@bosschevakschool.nl). Voor
procedurele vragen kun je contact opnemen met mevrouw A. Diebels, afdeling P&O (personeelszaken@bosschevakschool.com). Acquisitie
naar aanleiding van bovenstaande vacature wordt niet op prijs gesteld

