Doorlopend gezocht: Specialisten voor bijles
FlowStudent is voor haar vestigingen voortdurend op zoek naar enthousiaste, authentieke en vakbekwame
Specialisten om het FlowTeam te versterken. Kan jij leerlingen inspireren met jouw kennis van specifieke
vakken, is het jouw passie om kinderen (10-20 jaar) uit te dagen hun grenzen te verleggen, zoek je een flexibele
baan bij een jong en groeiend bedrijf? Dan ben jij de nieuwe Specialist van FlowStudent!
Werkomgeving
FlowStudent is opgericht vanuit de gedachte studeren zo aangenaam mogelijk te maken. Zowel door het
aanbieden van een huiselijke sfeer als het aanbieden van de juiste (educatieve) handvatten om prestaties te
optimaliseren. Je komt bij FlowStudent terecht in een transparante, platte organisatie waar input verwacht
wordt en er ruimte is voor ontwikkeling en groei, zowel op persoonlijk als functioneel vlak.
Functiedoel
Als Specialist is het je doel samen met de leerling een (mogelijke) achterstand weg te werken. De leerling te
motiveren door een positieve aanpak en op deze wijze de leerling weer boven de stof te krijgen of een toets
moment voor te bereiden.
Belangrijkste werkzaamheden






Uitleggen van stof en overbrengen van kennis tijdens de bijles;
Motiveren en coachen tijdens de bijles;
Volgen en vastleggen van de voortgang aan de hand v/d Bijles Agenda;
Communicatie met de ouders over de voortgang van de leerling;
Inplannen van de bijlessen.

Functie-eisen




Afgeronde HBO-opleiding;
Aantoonbare vakkennis; en
In staat kennis en vaardigheden over te brengen.

Salaris
Nieuwe specialisten starten met een bruto uurloon, inclusief vakantiegeld en verlofdagen, tussen de 8,50 en
13,76 euro afhankelijk van leeftijd en ervaring. Je bent als Specialist werkzaam op basis van een
oproepcontract.
Selectieprocedure
Spreekt jouw CV en motivatie ons aan, dan word je uitgenodigd voor het eerste van de twee
sollicitatiegesprekken. Na de 2 gesprekken volgt de FlowStudent vragenlijst en een referentie check en een
training. Tijdens deze training leer je wat de aanpak van FlowStudent is en welke studietechnieken en tools wij
gebruiken.
Interesse
Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie waarom jij de juiste persoon bent; hr@flowstudent.nl t.a.v. Felix
Leenarts met als referentie Specialist
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