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Esprit Scholen, november 2014

Nederlands
1. Ik ben geïnteresseerd in een van de openstaande vacatures en wil graag solliciteren.
Wat moet ik hiervoor doen?
Op de vacaturetekst kunt u de procedure terugvinden. Dit kan soms per vacature
verschillen.
Uw sollicitatie heeft de meeste kans van slagen als:
•
•
•
•

Uw sollicitatie is verstuurd aan het juiste e-mailadres vermeld in de vacaturetekst.
Alle bijlagen in PDF- of Word-format worden meegestuurd.
Het juiste vacaturenummer in het onderwerp van uw e-mail staat vermeld.
Uit uw sollicitatie blijkt dat u aan de gestelde eisen voldoet.

2. Ik heb een sollicitatie verstuurd, maar ik heb nog geen reactie gekregen. Hoe komt
dit?
Een reactie op uw sollicitatie wordt verstuurd via noreply@werkenbijespritscholen.nl.
Het kan zijn dat uw inbox dit adres niet herkent. Wij raden u aan om ook uw spamfolder in
de gaten te houden.
Wij streven ernaar binnen twee weken na de sluitingsdatum een reactie op uw sollicitatie
te geven.
3. Ik wil graag bij Esprit Scholen werken, maar ik zie geen geschikte openstaande
vacatures op de website. Kan ik een open sollicitatie versturen?
Een open sollicitatie kan verstuurd worden aan vacatures@werkenbijespritscholen.nl.
Vermeld duidelijk welke school uw voorkeur geniet, zodat uw sollicitatie naar de
betreffende school kan worden doorgestuurd. Bij een open sollicitatie hanteren wij geen
uiterlijke reactietermijn.
4. Ik wil graag stage lopen bij een van de Esprit Scholen of bij het Centraal Bureau.
Hoe maak ik dit kenbaar?
Voor stageverzoeken kunt u het beste rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de
betreffende school van uw voorkeur. Voor contactgegevens kunt u de website van de
school raadplegen. De contactgegevens van het Centraal Bureau vindt u op onze algemene
website, onder ‘Centrale Ondersteuning’.
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English – the Amsterdam International Community School (AICS)
1. I have an interest in one of the vacancies of the AICS and would like to send in my
application. What do I have to do?
The procedure can be found on the vacancy.
Your application has the best opportunity of success if:
•
•
•
•
•
•

All documents are provided in correct English.
Your application is only sent to vacatures@werkenbijespritscholen.nl and not to
other email addresses.
All attachments are provided in PDF or Word format.
You have references that can be sent along with your application.
You refer to the correct vacancy number in the subject header of your e-mail.
Your application clearly demonstrates your (teaching) qualifications and
credentials.

2. I have send in my application, but I haven’t received a response yet. Why is this?
A reply to your application will be sent through noreply@werkenbijespritscholen.nl.
There is a chance that your e-mail provider might recognize this address as "spam".
Please make sure to check your spam folder on a regular basis.
We aim to respond to your application within two weeks after the closing date.
3. I would like to work at the AICS, but there are currently no suitable vacancies on
the website. Can I send in an open application?
An open application can be sent to vacatures@werkenbijespritscholen.nl. Clearly state
which (teaching) qualifications and credentials you possess.
There is no closing date for an open application, therefore we cannot guarantee to
respond to your application within a certain number of weeks.
4. I would like to do a teaching internship at the AICS. What do I have to do?
Any requests for a teaching internship can be sent to Mr. Stavros Melachroinos,
s.melachroinos@aics.espritscholen.nl.

FAQ www.werkenbijespritscholen.nl, Esprit Scholen, november 2014
Pag 3/3

