Vacture MATCHER (minimaal 6 – maximaal 18 uur)
RTC De Beurs is een samenwerking van 9 schoolbesturen in regio Haarlemmermeer en Kennemerland.
Deze samenwerking richt zich op het behoud van werkgelegenheid, organiseren van personele
vervanging en het bieden van kansen voor startende en talentvolle leerkrachten met als doel de
kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De deelnemende besturen hebben een gezamenlijke
vervangingspool waarin alle vervangers en alle oproepkrachten worden opgenomen die bij de scholen
en besturen bekend zijn. Alle vervangingen verlopen via de pool van het RTC. Voor meer informatie
over het RTC kunt u kijken op: www.rtcdebeurs.nl
Met ingang van komend schooljaar (september 2017) zijn wij op zoek naar MATCHERS.
De Matcher RTC de Beurs is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging bij kortdurend verzuim
en verlof. De Matcher maakt hierbij gebruik van de applicatie VervangingsManager van Driessen. De
Matcher selecteert op basis van geschiktheid en beschikbaarheid de meest passende vervanger en
regelt de administratie omtrent de inzet. Tijdens de matchingsuren is de Matcher telefonisch
bereikbaar om de vervangingsaanvragen te beoordelen en de juiste match te maken.
Taken:
-

-

Verzorgen van de dagelijkse matching op basis van de vervangingsaanvragen van
schooldirectie in de VervangingsManager
Bemensen telefonische helpdesk voor contact schooldirectie en invallers:
• 7.00 – 8.30 uur maandag t/m vrijdag
• 16.00 – 17.00 uur maandag t/m donderdag
• 18.30 – 19.30 uur zondag
Administratieve verwerking van de matching in de VervangingsManager
Up-to-date houden van de gegevens in de VervangingsManager
Deelnemen aan matchingsoverleg

Kwalificaties:
-

Mbo-niveau
Administratieve kennis en vaardigheden
Telefonisch vaardig
Klantgericht en flexibel
Assertief en stressbestendig
Affiniteit met (primair) onderwijs

De aanstelling vindt plaats in schaal 4 (cao PO) voor een jaar bij één van de deelnemende besturen.
Gedurende dit jaar wordt de inzet geëvalueerd.
Ben je geïnteresseerd? Dan kun je jouw sollicitatiebrief met CV toesturen naar
rtcdebeurs@gmail.com voor 1 augustus 2017. Dinsdag 29 en woensdag 30 augustus vinden de
sollicitatiegesprekken plaats.

