Pabo stagiair(e)
MBO, HBO of WO Pedagogische georiënteerde studie
Locatie: Rotterdam
Werkverband: Voltid
Stageduur: 1-6 maanden
Functie
Als onze nieuwe Pabo stagiair(e) ga ji onderzoek doen naar hoe wi beter onze doelgroepen kunnen
bereiken. Stichting 010010 is een snelgroeiende start-up waar wi gericht aan de toekomst werken,
binnen deze functie geniet je van veel vriheid binnen jouw taken en wordt er altid naar jouw eigen
ingeving en ideeën gevraagd. Jouw werkzaamheden zullen vooral bestaan uit:
 Testen lesmateriaal groep 7 & 8.
 Verbeteren van dit lesmateriaal.
 Meehelpen met het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.
Wi zin een snel wendbare organisatie die altid klaar staat om nieuwe kansen te pakken, ji hebt naast
deze hoofdtaken ook de mogelikheid om met alle aspecten van de organisatie mee te draaien en je hebt
een divers takenpakket afgestemd op jouw stage eisen. Geen enkele dag is hetzelfde!
Wat is 010010
Stichting 010010 houdt zich bezig met de groeiende maatschappelike problematiek dat techniek en 21
eeuwse vaardigheden achterbliven in het primaire onderwis door een tekort aan kennis en middelen
binnen de klas. Wi maken lesplannen op het gebied van robotica in de klas om scholen te ontzorgen en
de maatschappelike innovatie te versnellen. Wi hebben een passie om het onderwis te verbeteren en
werken elke dag keihard om dit te realiseren. Communicatie is key bi ons, iedereen is even waardevol
en alle inbreng wordt serieus genomen.
Naar wie zoeken we?
Wi willen onze doelgroepen graag het beste aanbieden. aaarom zin wi opzoek naar een stagiair(e) die
binnen het onderstaande profiel past:
 Nieuwsgierig; ji wilt graag alle ins en outs weten en houdt ervan om dingen te onderzoeken.
 Samenwerkend; je bent een volwaardig lid van het team en wilt graag actief meedoen tidens
brainstormsessies om met creatieve ideeën te komen.
 Toekomstgericht; Wi werken hard naar een betere toekomst en verwachten van jou hetzelfde.
Je denkt mee over hoe wi onze impact niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen maken.
 Enthousiast; Wi zoeken boven alles vooral iemand die graag wilt leren en die er alles aan wilt
doen om de organisatie en zichzelf te ontwikkelen.
Onze stagevoordelen
Ji bent er niet alleen voor ons, wi zin er ook voor jou. ait is wat wi jou bieden:
 Een dynamische werkomgeving met echte verantwoordelikheden binnen een ambitieuze
organisatie waarbi ji de leiding krigt over je taken.
 Intensieve persoonlike begeleiding waarbi jou eigen ontwikkeling voorop staat.
 Een geweldige kantoorruimte; onze werkzaamheden vinden plaats in het Cambridge Innovation
Center dat op kruipafstand ligt naast Rotterdam Centraal Station.
 Veel netwerkmogelikheden met innovatieve bedriven op de wekelikse gratis borrel.
Contact
Zie ji jezelf al helemaal bi ons werken? Of heb je nog vragen? Stuur dan een mail met je CV en
persoonlike motivatie op naar stichting@010010.nl. Er wordt zo snel mogelik gereageerd op jouw
bericht!

