VACATURE
Ben jij sprankelend, positief ingesteld en op zoek naar een inspirerende werkplek in de
dagopvang en speelleergroep? Dan is dit de ideale vacature voor jou!
Voor onze locatie Molkenkelder zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ondernemende:

Pedagogisch medewerker
Dagopvang / Speelleergroep
28 uur per week

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.

‘Spelenderwijs de toekomst tegemoet’

Het werk
Als pedagogisch medewerker DOV/SLG ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, begeleiding, ontwikkeling en
verzorging van een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Je schept een huiselijke sfeer binnen de groep waarin
kinderen zich veilig voelen en worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen door middel van de uitvoering van het
pedagogisch beleid. Je organiseert activiteiten gericht op de ontwikkeling van het kind.
Je draagt als pedagogisch medewerker zorg voor goed contact met de ouders/verzorgers en informeert naar specifieke
aandachtspunten (dagritme, voeding, e.d.) en bijzonderheden van de kinderen.
Er is sprake van IKC (Integraal Kind Centra) vorming waardoor je nauw samenwerkt en afstemt met het onderwijs.

Jij hebt
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde MBO-opleiding gericht op de ontwikkeling van het kind, bij voorkeur niveau 4;
Kennis van kinderopvang en pedagogiek;
Een VVE certificering (bij voorkeur Uk & Puk) of je bent bereidt een training Uk & Puk te volgen;
Kennis van de Nederlandse taal op niveau 3F voor spreekvaardigheid en lezen; of je bent bereidt een taaltoets te doen;
Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
Specifiek kennis van de ontwikkelfases en behoeften van het jonge kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;
Het vermogen om te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en het bevorderen van de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.

Jij bent
•
•
•
•
•
•

In staat om betekenisvolle (thematische) activiteiten te bieden aan de kinderen;
Degene die de kinderen structuur, ruimte en emotionele ondersteuning biedt;
De persoon die de kinderen stimuleert in hun ontwikkeling en begeleidt bij hun sociale interacties;
Degene die kansen en mogelijkheden ten behoeve van de kinderen, ouders en Sinne kinderopvang ziet en benut;
In staat om te reflecteren op je eigen kwaliteiten en je neemt verantwoordelijkheid;
Als persoon onder andere ondernemend, onderzoekend, gericht op samenwerken, gastvrij, creatief, verbindend en
je hebt een lerende houding.

Wij bieden
Een uitdagende en variërende baan voor de duur van 1 jaar bij de leukste kinderopvang in Leeuwarden. Met de intentie,
bij gebleken geschiktheid en verdere groei van de organisatie, het contract te verlengen.
Salariëring conform CAO kinderopvang, schaal 6 (afhankelijk van jaren werkervaring, maximaal € 2.793,- bij een fulltime
dienstverband van 36 uur/week).

Enthousiast of vragen?
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Sandra
Musters, manager kindcentra, bereikbaar op tel. 058 257 60 97.
Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je tot en met 14 januari
a.s. mailen naar wervingenselectie@sinnekinderopvang.nl met als
mailonderwerp PM DOV/SLG 122018-37 en je naam.
Deze vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd, waarbij interne
kandidaten bij gelijke geschiktheid een voorrangspositie hebben.

