De AMOS Banenmarkt
Vind jouw plek in het onderwijs!
Tijdens de banenmarkt op donderdag 21 april a.s. van 15.30 uur tot 17.30 uur op
De Catamaran Landlust (Hertspieghelweg 55, 1055 KK Amsterdam) kun je kennis maken
met AMOS, netwerken met schoolleiders en (aanstaande) collega’s en je laten informeren
over actuele vacatures. Neem alvast een kijkje bij Alle basisscholen van AMOS Onderwijs
Werk je al bij AMOS en wil je je oriënteren op mogelijkheden bij een andere AMOS-school?
Of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in het primair onderwijs en wil je graag weten
wat AMOS jou kan bieden? De AMOS banenmarkt is bij uitstek dé plek om zicht te krijgen op
de mogelijkheden.
Schrijf je in en kom op 21 april a.s. naar de AMOS Banenmarkt
Inschrijving AMOS banenmarkt
Voor wie is de Banenmarkt?
- Bevoegde leerkrachten, intern begeleiders, leraarondersteuners en
onderwijsassistenten van AMOS en daarbuiten: ben je op zoek naar een leuke
(andere) werkplek? Tijdens de banenmarkt kun je kennis maken met de (andere)
AMOS scholen, speeddaten met schoolleiders en natuurlijk je cv achterlaten.
- Ben je bevoegd en geïnteresseerd in het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen?
Tijdens de banenmarkt kun je ook in gesprek met Aiko Letschert, locatieleider AMOS
UnIQ. Voor meer informatie, kijk op AMOS unIQ – Voltijds Basisonderwijs aan
Hoogbegaafde Kinderen.
- LIO-ers van de lerarenopleiding: in het laatste jaar van je opleiding? Maak alvast
kennis met de AMOS-scholen en bespreek de mogelijkheden!
- Ben je derdejaarsstudent aan de PABO? Ook jij bent van harte welkom om met ons
te komen kennismaken!
- Zij-instromer en aangemeld bij 1Loket? Kom kijken welke werk-leerplek passend is
voor jouw ontwikkeling!
Voorlichtingsbijeenkomsten tijdens de banenmarkt:
- Wil je graag als intern begeleider gaan werken en wil je weten wat daarvoor nodig is?
Kom dan naar de voorlichting die om 15.30 uur wordt verzorgd.
- Startende leerkracht of zij-instromer: ontdek welke mogelijkheden wij bieden om jou
te begeleiden in het opbouwen van je onderwijservaring en neem deel aan de
voorlichting die we om 16.00 uur organiseren.
- Heb je leidinggevende ambities? Neem deel aan de voorlichting over leidinggeven bij
AMOS om 16.30 uur.

Vacatures
De aanwezige schoolleiders informeren je graag over de actuele en de te verwachten
vacatures. Ga in gesprek en kijk of jullie bij elkaar passen. Werken bij AMOS is uitdagend,
interactief en inspirerend (amosonderwijs.nl)
Programma: netwerken in korte 1-op-1 gesprekken
Onder het genot van een hapje en een drankje ontmoet je schooldirecteuren en HRM-ers. Je
kunt tijdens korte 1-op-1 gesprekken kennis maken de schooldirecteuren en meer te weten
komen over de scholen en de vacatures. Wil je snel schakelen, neem dan je CV mee!
Daarnaast kan je in gesprek met HRM-ers over de mogelijkheid van o.a.:
- (LIO) stages
- Ontwikkelmogelijkheden
- Begeleiding voor startende leerkrachten, zij-instromers, startende IB-ers en startende
locatie-/schoolleiders
- Tegemoetkoming in de reiskosten vanaf 10 km enkele reis
- Het faciliteren van flexibel werken door o.a. een eigen tablet

