
 

SLIM zoekt bemiddelaar basisonderwijs voor 32 uren per week!  

Donderdag 21 april 2022 

 

SLIM Personeelsbemiddeling is wegens vertrek van een collega, op zoek naar een nieuwe collega die zich 

thuis voelt in een jong en gezellig team!  

SLIM is dé bemiddelaar voor het primair onderwijs. Door een persoonlijke, open, eerlijke en vooral 

proactieve aanpak dragen wij zorg voor een kwalitatieve dienstverlening voor schoolbesturen en voor 

vervangers in Noord- en Midden Nederland. Het primaire proces van SLIM bestaat uit het bemiddelen van 

vervangers naar basisscholen. Dit proces wordt uitgevoerd door de bemiddelaars. De werkzaamheden van de 

bemiddelaars bestaan uit o.a. het matchen van vervangers aan de vervangingsvragen, waarbij de 

bemiddelaar werkt vanuit een digitaal systeem en veel in contact staat met schooldirecteuren en vervangers.  

 

SLIM zoekt per direct een nieuwe flexibel inzetbare collega voor de bemiddeling voor 32 uren per week. De 

werkdagen zijn in overleg. Zie onze website www.slim-online.nl voor de openingstijden waarbinnen wij 

werken.    

 

Als bemiddelaar:  

> kun je goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden en bent flexibel m.b.t. wisseling van 

werkzaamheden en wijzigingen in opdrachten (vervangingsaanvragen); 

> kun je werken met digitale systemen; 

> ben je een echte teamplayer maar kunt ook goed zelfstandig werken; 

> ben je pro-actief en betrokken bij de werkzaamheden; 

> stel je je dienstbaar en klantgericht op; 

> ben je verantwoordelijk en betrokken bij de werkzaamheden die je verricht; 

> kun je goed (telefonisch en via de e-mail) communiceren. 

Wat biedt SLIM jou: 

> een werkplek met leuke en jonge collega’s (bekijk hier het SLIM team!) 

> je pensioen wordt volledig door de werkgever betaald! 

> tijdens je inwerkperiode vindt er 1 op 1 begeleiding plaats waarbij je vanuit ons kantoor in Groningen werkt 

> na je inwerkperiode wordt er gekeken naar de mogelijkheden om deels thuis/deels vanuit kantoor te 

werken 

> SLIM werkt graag aan je werkgeluk en biedt je o.a. een intern opleidings- en scholingsprogramma  

>  je ontvangt eerst een tijdelijk contract 

Herken jij jezelf hierin? Wij zoeken jou!  

Reageer door een e-mail te sturen met daarin je CV en een onderbouwing waarom jij geschikt bent als 

bemiddelaar bij SLIM. Geef in je reactie aan op welke dagen je graag zou willen werken bij ons. Stuur je e-

mail t.a.v. Janneke Staal en o.v.v. sollicitatie medewerker bemiddeling naar jstaal@slim-online.nl  

We kijken uit naar je reactie! Heb je vooraf vragen? Dan kun je telefonisch contact opnemen via  

050 210 35 36. 

 

http://www.slim-online.nl/
https://www.slim-online.nl/wie-is-slim/slim-team/
mailto:jstaal@slim-online.nl

