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Wie ben jij?
• Je staat stevig in je schoenen;
• Je hebt affiniteit met de doelgroep vmbo-leerlingen
tussen de 12 en 17 jaar;
• Je wilt graag een maatschappelijke bijdrage leveren;
• Je legt makkelijk contact en je bent communicatief sterk;
• Je bent minimaal 1 dag in de week beschikbaar;
• Het is een pré als je aantoonbare ervaring hebt met
het werken met groepen jongeren (bijvoorbeeld bij een
sportclub);
• Je hebt minimaal mbo-niveau.
Wat bieden wij?
• Een unieke kans om ervaring op de te doen binnen het
onderwijs;
• De mogelijkheid om dichtbij huis te werken. Curio heeft
vmbo-scholen in Breda, Andel, Oosterhout, Oudenbosch,
Bergen op Zoom en Halsteren;
• Je verdient €12,50 bruto per uur;
• Wij willen wel van jou een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Curio vergoedt de kosten.

