VACATURE
Sinne Kinderopvang wil zich verder richten op het versterken van de voorschoolse educatie
en de doorgaande lijn met de vroegschoolse educatie. Ben jij degene die hieraan een
bijdrage wil leveren? Wij zoeken per direct een:

Coach vroeg- en voorschoolse educatie
20 uur p/w

Over Sinne
Sinne kinderopvang wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen: we willen
kinderen voorbereiden om goed toegerust aan de samenleving te kunnen deelnemen.
Bij Sinne draait het om kinderen: zij zijn ons stralend middelpunt. Iedere week
worden 3500 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar aan de zorg van onze
pedagogisch medewerkers toevertrouwd. Met een breed palet aan opvangvormen
en opvoedondersteuning vanuit bijna 40 locaties is Sinne actief in alle wijken van
Leeuwarden.

‘Speel mee met Sinne in
voorschoolse educatie’
Het werk
Je coacht teams van doelgroeplocaties met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie en de
doorgaande lijn naar de vroegschool. Je ondersteunt medewerker(s) in het signaleren van knelpunten en uitdagingen in
hun werkzaamheden. Je levert een bijdrage aan teamreflectie en het opstellen van coachdoelen. Je hebt daarnaast een
rol als sparringpartner voor onze pedagogisch specialisten en bij deskundigheidsbevordering van teams.

Jij hebt

• Een opleiding op hbo-niveau op het gebied van pedagogiek en/of educatie;
• Ruime ervaring in een soortgelijke functie;
• Aantoonbaar inzicht in voorschoolse educatie, ontwikkelingsgericht werken, spelend leren, vroegsignalering,
opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid;
• Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching.

Jij bent

• Enthousiast en toegankelijk en in staat warme, professionele relaties op te bouwen;
• Organisatiesensitief en een verbinder;
• In staat om pedagogische specialisten en teams op een dusdanige manier te coachen dat dit bijdraagt aan hun
professionele ontwikkeling;
• In staat om dat wat je waarneemt te koppelen aan de visie en missie van de organisatie;
• In staat om interventies dusdanig in te zetten dat je de ander activeert en laat nadenken over zijn/haar handelen.

Wij bieden
Een uitdagende en gevarieerde baan bij de leukste kinderopvangorganisatie in Leeuwarden. Salariëring conform CAO
kinderopvang, schaal 9 (afhankelijk van werkervaring, maximaal € 3.771,00,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek).

Enthousiast of vragen?
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Ellis van
der Meulen, beleidsmedewerker pedagogiek, tel. 058-257 60 91.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 8 maart en
dinsdag 12 maart 2019.
Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je tot en met 24
februari a.s. mailen naar wervingenselectie@sinnekinderopvang.nl
met als mailonderwerp CVVE 022019-05 en je naam.
Deze vacature wordt tegelijk in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kanditaten voorrang.

