VACATURE
Ben jij degene die een bijdrage wil leveren aan de dagelijkse opvang, ontwikkeling en
verzorging van onze kinderen en de pedagogische visie op de werkvloer? Voor diverse
locaties zoeken wij enthousiaste:

Pedagogisch specialisten
Dagopvang/Speelleergroep en Buitenschoolse opvang
18 tot 28 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’
Het werk
Als pedagogisch specialist lever je een specifieke bijdrage aan de vertaling en borging van de pedagogische visie
en beleidsvoornemens naar de werkvloer, met als doel het pedagogische en ontwikkelingsgerichte klimaat binnen
de buitenschoolse opvang en speelleergroep te verstevigen. Je treedt op als aanspreekpunt voor de locatie voor de
medewerkers, het management, partners en ouders en je bent aanspreekpunt voor de coördinatie van de activiteiten.
De functie pedagogisch medewerker is integraal onderdeel van de functie. Je bent daarnaast ook verantwoordelijk
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. Je organiseert activiteiten gericht op de
ontwikkeling van het kind. Je draag 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 hebt
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO-opleiding (bijvoorbeeld SPH) 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;
Specifiek 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.

Jij bent

• In staat inhoudelijke processen, werkwijzen en procedures die voortvloeien uit het pedagogisch beleid te coördineren
en de continuïteit hiervan te bewaken.
• In staat collega’s en jouw team te coachen in het behalen van de team- en individuele doelen;
• De persoon die de kinderen stimuleert in hun ontwikkeling en begeleidt bij hun sociale interacties;
• In staat om te reflecteren op je eigen kwaliteiten en je neemt verantwoordelijkheid;
• Diegene die graag een actieve bijdrage wil leveren aan de samenwerking binnen het Integraal Kindcentrum (IKC);
• Als persoon onder andere initiatief, oplossingsgericht enthousiast, onderzoekend, gericht op samenwerken, gastvrij,
creatief, verbindend en je hebt een lerende houding;
• 4 à 5 dagen per week beschikbaar.

Wij bieden
Een uitdagende en gevarieerde baan bij de leukste kinderopvangorganisatie in Leeuwarden. Salariëring conform CAO
kinderopvang, schaal 7 (afhankelijk van werkervaring, maximaal € 3.089,00 bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek).

Enthousiast of vragen?
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Catrien
Flisijn of Geeske Faber, manager kindcentra, tel. 058-2672850.
Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je tot en met 24
februari a.s. mailen naar wervingenselectie@sinnekinderopvang.nl
met als mailonderwerp PS 022019-06 en je naam.
Deze vacature wordt tegelijk in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

