VACATURE
Voor verschillende locaties in diverse wijken van Leeuwarden zijn wij opzoek naar actieve Pedagogisch
Medewerkers. Wil jij graag onze kinderen een mooie dag bezorgen, durf jij buiten de kaders te denken en
houd jij er toffe ideeën op na als het om activiteiten gaat? Kortom: hou jij van actie, kom dan in actie en
solliciteer.

Pedagogisch Medewerker

24 uur | Dagopvang| Speelleergroep| Buitenschoolse opvang

Het werk

Door de verschillende opvang vormen op onze locaties in alle wijken van Leeuwarden, de diversiteit in mensen/
kinderen en groepen zoeken wij pedagogisch medewerkers die het werk zien liggen, die vanuit een actieve stijl
aan de slag willen en hierin denken in mogelijkheden. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken dit varieert in
opvang vormen (Dagopvang, Speelleergroep, Buitenschoolse opvang), de insteek van activiteiten (gericht op
kunst/cultuur, sport en bewegen ed) of de wijk en de behoeftes die daar liggen.
Je weet je gedrag en communicatie af te stemmen op de behoeftes van het kind, de ouder, het IKC en je
collega’s. Voor jou is het glas halfvol en bent zelfbewust. Je bent als pedagogisch medewerker DOV/SLG/BSO
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, begeleiding, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen
in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Je schept een huiselijke sfeer binnen de groep. Een sfeer waarin kinderen zich veilig
voelen en worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Dit doe je door de uitvoering van het pedagogisch
beleid en het organiseren van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind.

Jij bent

Gericht op de eigenheid van de kinderen. Door jouw rijke aanbod aan activiteiten op de thema’s sport & bewegen,
kunst & cultuur, natuur & techniek en samen spelen, weet je in te spelen op de behoefte van de kinderen. Je
weet samen met je collega’s de locatie interessant te maken voor de kinderen en de ouders zodat ze met plezier
hier blijven komen. Vanuit je drive beter te willen worden in je vak, reflecteer je je eigen handelen en neem
je verantwoordelijkheid voor je werk. Je bent iemand die het werk ziet liggen en minimaal 4 dag per week
beschikbaar.

Jij hebt
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding gericht op de kinderopvang of pedagogiek, minimaal MBO niv. 4;
Kennis en ervaring van kinderopvang en pedagogiek;
Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
Oog voor, en kennis van de ontwikkelfases van het jonge kind in de leeftijd van 0-13 jaar;
Het vermogen om te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en het bevorderen van de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd;
Een positieve houding waarmee je samenwerken bevordert en creatieve ideeën omzet in acties.

Wij bieden jou
•
•
•
•

Een uitdagende en gevarieerde baan voor de duur van 1 jaar bij de leukste kinderopvang in Leeuwarden. Met
de intentie het contract te verlengen.
Een salaris conform CAO kinderopvang, schaal 6 (afhankelijk van jaren werkervaring, maximaal €2887.- bij een
fulltime dienstverband van 36 uur/week).
Wij helpen iedere medewerker in zijn/ haar ontwikkeling om zo de volgende carrière stap binnen Sinne te
kunnen maken.
Een super leuk betrokken team waar je je snel helemaal thuis zult voelen

Enthousiast of vragen?
Voor meer informatie over deze vacatures kun je bellen met Marije
Tolsma, HR Adviseur, tel. 058-2849581.
Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je tot en met 14
september a.s. mailen naar wervingenselectie@sinnekinderopvang.nl
met als mailonderwerp 2017PMALG en je naam.
De sollicitatiegesprekken plannen we in overleg.

