
Bij Dees Amsterdam maken leerlingen hun huiswerk in een huiselijke omgeving. We bieden

huiswerkbegeleiding en bijles aan leerlingen van de middelbare school. We vinden het

belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en op een positieve en gestructureerde manier

geholpen wordt door onze enthousiaste begeleiders. We hebben 2 locaties in de

Plantagebuurt en werken op een middelbare school in De Pijp. 

De coördinator is de spil van onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse

gang van zaken, stuurt de begeleiders aan en maakt de roosters. Je brengt structuur aan en

voelt je sterk betrokken bij jongeren en het onderwijs. Dit is een baan voor 30 uur per week

met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.

Leidinggeven aan een geweldig team van gedreven begeleiders

Monitoren van leerlingen en signaleren van achterstanden

Contacten onderhouden met ouders en intake gesprekken voeren

Het maken van werkroosters en inplannen van bijlessen

Je blijft gestructureerd werken onder wisselende omstandigheden

Pro-actief, enthousiast, intuïtief en sociaal invoelend

Je bent een aanpakker, werkt graag zelfstandig met veel eigen verantwoordelijkheid

Met een flinke dosis humor maak je persoonlijk contact met pubers

Je maakte het schoonmaakrooster in je studentenhuis en iedereen weet je te 

Universitaire of HBO bacheloropleiding, kennis van het onderwijs een pre 

Praktische ervaring met leidinggeven, bijvoorbeeld in de horecaJe bent nog niet al je

middelbare schoolvakken vergeten, om te kunnen helpen met overhoren en uitleg

Ervaring met plannen, en bij voorkeur, kennis van planningssystemenAantoonbare

affiniteit bij het werken met jongeren

Een inspirerende werkomgeving en enthousiast team

Werktijden: 5 dagen per week van 12.30 tot 18.30

Passie om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen

Vrij gedurende de meeste schoolvakanties

Salarisindicatie: EUR 2.000 per maand bij 30 uur

Taken en verantwoordelijkheden:

Wat voor iemand ben je:

      vinden als ceremoniemeester 

Opleiding en ervaring:

Wat bieden wij:

Gezocht:
Coördinator Huiswerkinstituut

(starten 1 maart, 28-30 uur p.w.)

Geïnteresseerd? Neem direct contact op        info@deesamsterdam.nl       020 26 29 860


