VACATURE
Ben jij degene die een bijdrage wil leveren aan de dagelijkse opvang, ontwikkeling en
verzorging van onze kinderen en op de pedagogische visie en organisatie van de werkvloer?
Voor onze locatie Het Hop zoeken wij voor een enthousiaste en ondernemende:

Pedagogisch specialist /
Meewerkend coördinator
Buitenschoolse opvang
17 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.

‘Op BSO Het Hop voel je je vrij’

Het werk
Als pedagogisch specialist en meewerkend coördinator 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
ontwikkelingsgericht klimaat binnen de BSO te verstevigen. Je treedt op als aanspreekpunt voor collega’s, het
management, partners en ouders. Je coördineert en organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de locatie. De
functie van pedagogisch medewerker is een integraal onderdeel van de functie. Je bent naast pedagogisch specialist/
meewerkend coördinator ook verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, begeleiding, ontwikkeling en verzorging van
een groep kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Naast het werken op de groep heb je een aantal vrijgestelde uren voor
pedagogische en organisatorische taken.

Jij hebt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO-opleiding (bijvoorbeeld SPH) en relevante werkervaring in de kinderopvang, met name in de BSO;
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;
Ervaring in het coachen van collega’s;
Een talent voor organiseren en coördineren;
Ervaring met coördinerende taken, zoals leiden van (werk)overleggen, registreren, bewaken van budgetten;
Daadkracht;
Een sterk planningsvermogen.

Jij bent

• In staat inhoudelijke processen, werkwijzen en procedures die voortkomen uit het pedagogisch beleid te coördineren
en op continuïteit te bewaken;
• In staat een rijk en divers activiteitenprogramma op te stellen, uit te voerenen en collega’s hierbij te coachen;
• Degene die collega’s coacht in het behalen van de teamdoelen;
• In staat om advies, ondersteuning en begeleiding te bieden aan collega’s, manager en externe contactpersonen;
• In staat om te reflecteren op je eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheid te nemen;
• Als persoon oplossingsgericht, gericht op samenwerking, gastvrij, creatief en verbindend en hebt een
lerende houding;
• Degene die de goede relatie met de klant centraal stelt en zorgt voor de juiste afhandeling van een vraagstuk;
• Vier dagen per week beschikbaar.

Wij bieden
Een uitdagende en gevarieerde baan, voor de duur van 1 jaar, bij de leukste kinderopvangorganisatie in Leeuwarden.
Met de intentie, bij gebleken geschiktheid, het contract te verlengen. 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 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 PSMC 122018-36 en je naam.
Deze vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd, waarbij interne
kandidaten bij gelijke geschiktheid een voorrangspositie hebben.

