DE IDEALE
BIJBAAN!

Verd
€10 - ien
€
per u 15
ur

Geef bijles, rekentraining
of examentraining bij
Erasmus Education in
Rotterdam of Utrecht
Erasmus Education biedt jou
de ideale bijbaan waarmee je
€10 tot €15 per uur verdient!
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ERASMUS EDUCATION BIEDT JOU EEN FLEXIBELE BIJBAAN

Erasmus Education biedt jou een flexibele
bijbaan. Bij Erasmus Education geef je
bijles aan basisschoolleerlingen en
middelbare scholieren. Ook kun je bij
ons rekentraining en examentraining
verzorgen.

WAAR KUN JE AAN DE SLAG?
Rotterdam of Utrecht.
FLEXIBELE BIJBAAN
Jij bepaalt bij Erasmus Education zelf hoeveel je
wilt werken en of je ook trainingen wilt geven.
Ook kun je aangeven of je één leerling of meerdere

WAT HOUDT DE BIJBAAN IN?

leerlingen bijles wilt geven.

Je geeft les in het schoolvak waar je zelf goed in
was. De bijles geef je bij leerlingen thuis en de
examentraining geef je op scholen. Voordat je
voor de klas staat trainen we je, zodat je zo goed
mogelijk voorbereid bent op lesgeven.

HEB JIJ

• Enthousiasme om leerlingen te helpen?
• Geduld en motiverend vermogen als je kennis overdraagt?
• Een 8, 9 of 10 voor het schoolvak behaald?
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DAN KUN JIJ BIJ ONS SOLLICITEREN!
SOLLICITEER DIRECT

Stuur je CV, een korte motivatiebrief en een kopie van je cijferlijst (middelbare school)
naar: info@erasmuseducation.nl.
www.erasmusbijles.nl
010 30 70 188
info@erasmuseducation.nl

