
Ben jij enthousiast en betrokken en heb je een hart voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar?  
Ben je op zoek naar een dynamische werkomgeving en wil je graag jouw kennis en vaardigheden inzetten om kinderen  
zo breed mogelijke ontwikkelingskansen te bieden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Hoe ziet jouw dag eruit?
Je start maandag om 8:30. Je hebt nog even tijd om rustig op te starten voordat je het maandelijkse coachoverleg voorzit. In dit overleg is  
er ruimte voor vraagstukken uit de dagelijkse praktijk, maar jij zorgt ook voor een stukje verdieping en intervisie. Een mooi moment om alle  
pedagogische neuzen dezelfde kant op te krijgen!

Als je uit het overleg stapt, word je nog even gauw aangesproken door een locatiemanager die een vraag heeft over het beleid. Je helpt haar 
op weg en hebt precies nog tijd om je observatie van vorige week uit te werken, voordat de lunch begint.
Je valt met je neus in de spreekwoordelijke boter, want vandaag is uitgeroepen tot patatdag! De goede voornemens kunnen nog wel even 
wachten. Tijdens de lunch hangt er een gezellige sfeer. Je kunt mooi nog even bijkletsen met de collega’s die je wat minder vaak ziet.
Na de lunch sluit je aan bij een oudergesprek. Het desbetreffende kindje lijkt niet zo goed mee te komen op de groep en pm’ers hebben je  
gevraagd te observeren. Je bespreekt je observatie met ouders en adviseert hen over mogelijke volgende stappen. 

Je sluit de dag af met het aanpassen van het beleid, op verzoek van de GGD. Zo kun je het mooi volgende week in het MT-overleg bespreken!

Wij vragen:
• Je hebt een opleiding pedagogiek op WO niveau.
• Je hebt voldoende kennis van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 en van verschillende soorten  

opvoed- en opgroeiproblematiek.
• Je hebt een open houding en goede communicatieve vaardigheden, die je kunt inzetten bij het aansturen van  

verschillende teams en medewerkers.
• Je beschikt over voldoende tekstuele en schrijfvaardigheden om beleidsstukken op te stellen.

Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving met een ongekend gezellige werksfeer en bruisende collega’s.
• Voldoende ruimte voor eigen inbreng en ontwikkelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld het volgen van cursussen  

en het bijwonen van seminars en congressen.
• Een goed salaris conform de CAO kinderopvang.
• Goede arbeidsvoorwaarden (o.a. vitaliteitsbonus, reiskostenvergoeding en collectieve zorgverzekering).

 

Vacature ortho- of gezinspedagoog (WO)

Solliciteren? Klik hier 

https://kinderdagverblijfdekleineburgt1.heeft-vacatures.nl/talentvolle-pedagogisch-medewerkers-mbo-en-hbo/117337/0
https://www.indeed.nl/vacature-bekijken?t=vacature+ortho+gezinspedagoog+wo&jk=bc83fe672b3b8de8&_ga=2.259230538.1523201598.1553602499-138506074.1532352633

