Pedagogisch medewerker
Voor – en vroegschoolse activiteiten
16 uur per week

Als Pedagogisch medewerker begeleid je ouders en jonge kinderen (ca. 0,5 tot 6 jaar), in groepen of individueel,
door middel van diverse methodieken en ondersteun je de ouders met opvoedingsvragen. Je werkt met de programma’s
In-/Opstapje, Mini SamenSpel, VVE Thuis en Opstap. Ook verwijs je de ouders door naar instanties en vervul je een
brugfunctie tussen de doelgroep en relevante organisaties.
De taken zijn o.a.:

De doelgroep toeleiden, motiveren en stimuleren naar voor- en vroegschoolse voorzieningen middels Spreekuren

Het voorbereiden en uitvoeren van huisbezoeken, de groep Mini SamenSpel en VVE thuis/Opstapgroepen
begeleiden en Themabijeenkomsten voor de doelgroep verzorgen.

Ouders ondersteunen met opvoedingsvragen, zo nodig kunnen verwijzen naar andere organisaties

Het zelfstandig onderhouden van contacten met JGZ, voorscholen, kinderopvangorganisaties, scholen en andere
relevante organisaties

Bijdrage leveren aan netwerkbijeenkomsten

Voorlichting geven over voor– en vroegschoolse activiteiten

Administratieve werkzaamheden o.a. logboek bijhouden, deelnemersadministratie, rapportages en verslaglegging

Op een open en positieve wijze bijdrage leveren aan het team
Wat breng je mee?

Relevant mbo diploma (Nederlandse taal niveau F3 is een vereiste)

Kennis, affiniteit en inzicht hebben van de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind

Kennis, van voor- en vroegschoolse programma’s

Kennis hebben van de sociale kaart

Het kunnen bevorderen van de ouder-kind interactie

Op een gelijkwaardige manier ouders kunnen adviseren

Het spreken van een tweede “buitenlandse” taal is een pre, bv. Berbers/Arabisch/Frans/Spaans/Engels/Chinees

Goede computervaardigheden

Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van ouders en jonge kinderen

Plan- en organisatievermogen voor themabijeenkomsten

Geduld en flexibiliteit in de omgang met en het observeren van ouders met jonge kinderen en in staat om op basis
van deze observatie gericht methodisch te begeleiden.
Waar kun je op rekenen?
Je komt te werken voor een organisatie die zich inzet voor het welzijn van alle inwoners van Almere.
Dit geeft jou de gelegenheid om aan de slag te gaan in een veelzijdige baan in een sociale en prettige werkomgeving.
Je treft een werkgever waar aandacht is voor medewerkers en die met jou meedenkt in je eigen (loopbaan)ontwikkeling,
zodat jij je talent kan blijven ontwikkelen. Wij bieden een salaris dat past bij de functie schaal 6 met een
max. van € 3.176,- bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Sociaal Werk,
waaronder een individueel keuzebudget (IKB) ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto jaarsalaris.
Het IKB kan je gebruiken om maandelijks extra verlof te kopen, persoonlijk gewenste scholing en/of te laten uitbetalen als
extra salaris, net wat voor jou wenselijk is. In deze functie kan worden gewerkt met flexibele werktijden,
zodat er een optimale verhouding tussen werk en privé is. De indeling van de werkuren is in goed overleg.
Wij bieden jou in eerste instantie een tijdelijk contract, welke op korte termijn ingaat tot 1 januari 2020 met zicht op een
eventuele verlenging.
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Hoe je kunt reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ineke Koomen, Teamleider Het Jonge Kind, tel: 036 - 52 78 500.
Je motivatie en CV ontvangen wij graag voor 28 augustus 2019 via sollicitaties@deschoor.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 augustus 2019. Het navragen van referenties en het
overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Bedrijfsinformatie
De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, maatschappelijke ondersteuning
bij schulden, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de
leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!
In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede scholen, verspreid over de hele stad kunnen
bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen.
Onze 270 professionals werken daartoe samen met jaarlijks meer dan 1000 vrijwilligers aan en in een

leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt;

sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt;

kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen;

vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten;

betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.
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