Ben jij een leerkracht
basisonderwijs
en…

• heb je een Passie voor het
werken met kinderen?
• is Innovatie jouw ding?
• ontwikkel je graag je
eigen Talenten en die
van kinderen?

Dan ben jij een PIT’er en
klaar voor dé overstap!
De PIT-pluspunten

• PIT biedt kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie, één
bestuur en één pedagogische missie en visie. PIT is daarmee uniek
in de regio
• Je krijgt volop doorgroeimogelijkheden. PIT biedt ontwikkelrecht
en heeft een eigen opleidingscentrum
• Nieuwe initiatieven juichen wij van harte toe. Je werkt in een
dynamische omgeving waar innovatie vanuit de medewerkers
voorop staat

Passie
I n n o va t i e
T a l e nt

Jouw pluspunten
• Je onderschrijft de christelijke identiteit
• Je hebt Passie voor het werken met kinderen, Innovatie is jouw
ding en je benut en ontwikkelt graag je eigen Talenten en die van
kinderen
• Je hebt een pabo-diploma
• Je bent communicatief vaardig, sociaal en teamgericht

• Ben je zelf papa of mama? Jouw kind is van harte welkom op onze
kinderopvang. We hebben daar interessante regelingen voor

• Het lijkt je een uitdaging om met collega’s in de kinderopvang
en het onderwijs samen te werken aan een doorgaande
ontwikkellijn

• Een aanstelling vanaf 0,2 fte per 1 september a.s. in de onder-,
midden- of bovenbouw

Nieuwsgierig?

• Met 18 kindcentra in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-IdoAmbacht, Ridderkerk en Zwijndrecht is er alle ruimte om ervaring
op te doen en te groeien binnen PIT

Neem voor meer informatie contact op met Milka Barends
(directeur kwaliteit&personeel), tel. 078 – 820 00 10.

Maak de overstap!
Maak de overstap en ga aan de slag bij een koploper met een geïntegreerde aanpak van kinderopvang en onderwijs. Mail je sollicitatie
met cv uiterlijk 15 mei a.s. naar hr@pit-ko.nl. Meer weten? Kijk op www.pit-ko.nl.

www.pit-ko.nl

