VACATURE
Wij zoeken voor onze locatie Achter de Hoven een Pedagogisch Specialist en Meewerkend Coördinator in
één van de locatie vangt kinderen op die naar de speelleergroep gaan en naar de Buiten Schoolse Opvang.
Wil jij een actieve coördinerende rol bij het borgen van het pedagogisch klimaat, het coachen van collega’s
en het verder ontwikkelen van deze locatie. Laat het ons weten.

Pedagogisch Specialist/Meewerkend Coördinator
24 uur | Speelleergroep – Buitenschoolse Opvang

Het werk

Onze kinderopvang locatie Achter de Hoven in Leeuwarden heeft ruimte voor een bevlogen Pedagogisch
Specialist, het liefst een met een flinke dosis humor en betrokkenheid. In deze rol vertaal en borg jij de
pedagogische visie en beleidsvoornemens en de doorgaande lijn naar de werkvloer, met als doel het pedagogische
en ontwikkelingsgerichte klimaat binnen de locatie te verstevigen. Vanuit je werkzaamheden als Meewerkend
Coördinator bewaak je de voortgang van de interne bedrijfsvoering van jouw locatie op het gebied van o.a. kind
plaatsing, rondleidingen, kwantitatieve personele bezetting, uitvoering van de Taak-Aandachts-Gebieden (TAG),
werkoverleggen voorbereiden, BHV, inventaris, etc.
In deze rol ben je hoe dan ook goed zichtbaar en beschikbaar voor alle groepen op deze locatie, je collega’s, het
management, de partners en de ouders. Dit vraagt van jou dat je stevig in je schoenen moet staan, prioriteiten
moet stellen en dat je op verschillende niveaus kunt communiceren. De functie pedagogisch medewerker is
integraal onderdeel van deze functie. Dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor de dagelijkse opvang,
begeleiding, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Je schept een
situatie binnen een groep waarin kinderen zich veilig voelen en worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen
door middel van uitvoering van het pedagogisch beleid. In onze open aanspreek cultuur vind jij het belangrijk
en moedig jij mensen aan elkaar aan te spreken wanneer dit nodig is. Je organiseert, samen met je collega’s,
activiteiten gericht op de ontwikkeling van het kind. Je moedigt teams ook aan om vanuit hun eigen professie zelf
plannen te maken en om te zetten in concrete voorstellen. Je draagt als Pedagogisch Specialist zorg voor goed
contact met de ouders/verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van de op te
vangen kinderen.

Jij bent

Iemand die het werk ziet liggen en 4 dagen per week beschikbaar is. Met een flinke dosis energie en
relativeringsvermogen weet jij je collega’s hierin mee te nemen om zo de teamdoelen te behalen. Je straalt rust en
vertrouwen uit en bent toegankelijk en hebt een collegiale manier van coachen en begeleiden. De kinderen staan
altijd centraal en hen wil je stimuleren in hun ontwikkeling en begeleiden in de sociale interacties. Vanuit je drive
beter te willen worden in je vak, reflecteer je je eigen handelen en neem je verantwoordelijkheid voor je werk.

Jij hebt
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde pedagogische HBO opleiding en relevante werkervaring in de kinderopvang;
Ruime pedagogische kennis;
Ervaring in het vertalen van pedagogisch beleid naar processen, werkwijzen en procedures;
Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
Specifieke kennis van de ontwikkelfases en behoeften van het jonge kind;
Het vermogen om te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en het bevorderen van persoonlijke
en sociale ontwikkeling van de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd;
Ervaring in het coachen van collega’s op de werkvloer.

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 7 (afhankelijk van jaren werkervaring, maximaal €3193.- 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?
We kijken uit naar jouw sollicitatie. Graag zien wij jouw CV en
motivatiebrief voor 14 september tegemoet.
Deze mag je e-mailen naar: wervingenselectie@sinnekinderopvang.nl
met als mailonderwerp 2019 PSMCAH en je naam.
Heb je vragen, aarzel niet om deze te stellen. Je kunt hiervoor bellen
met Sandra Musters (Manager Kindcentra), via tel. 06-17754857. De
sollicitatiegesprekken vinden in overleg met jou plaats.

