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In staat zijn om een goede relatie op te
bouwen met kinderen, ouders en
collega's
Zich kunnen vinden in de beginselen
van christelijk onderwijs
In het bezit zijn van een Pabo-diploma
of in de afrondende fase van hun studie
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Ons onderwijs is modern en eigentijds.
De scholen zijn blijvend in ontwikkeling
om ons onderwijs up-to-date te houden.
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Een gevarieerde baan
Mogelijk uitzicht op een vaste
aanstelling binnen de stichting
Een prettige werkomgeving
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verwoord in onze koersnotie, te vinden
op onze

website: www.prohles.nl.

Wil je nog wat vragen?
Al onze medewerkers hebben gratis
toegang, via de Prohles Academie, tot
vele e-learning modules voor zowel werk
als vrije tijd.

CONTACTGEGEVENS

Abeelplein 40, 2225NH Katwijk
071 - 408 25 04
info@prohles.nl

Inlichtingen kunnen telefonisch of per
mail ingewonnen worden bij Rindert
Venema (directeur-bestuurder) of Corrie
Quartel (bestuurs- en management
ondersteuner).

Liever direct solliciteren?
Aarzel dan niet en stuur je motivatie en CV
vóór 27 november 2020 naar
info@prohles.nl t.a.v. Corrie Quartel.

