Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland
Ons Hol: Oranjeweg 30 9161 CC Hollum Tel: 0519-554351
De Toel: K. de Jongweg 31 9163 HZ Nes Tel:0519-542365

Vacature Pedagogisch Medewerker op invalbasis en
tijdelijk vervanging wegens zwangerschap.
Voor ons kinderdagverblijf en onze peutergroepen in Hollum en Nes zijn wij opzoek naar een
enthousiaste en professionele collega!
Het werk:
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, begeleiding,
ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Je schept
een huiselijke, veilige sfeer binnen de groep, waardoor kinderen zich veilig voelen. Je
stimuleert kinderen zich verder te ontwikkelen door middel van de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan. 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 en bijzonderheden van de op te vangen kinderen.
Jij hebt
• Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
• Kennis van kinderopvang en pedagogiek;
• 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.
• Een afgeronde MBO-opleiding, bij voorkeur niveau 4 gericht op de ontwikkeling van het
kind. De Nederlandse taal op niveau 3F voor spreekvaardigheid en lezen; of je bent bereidt
een taaltoets te doen.
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Jij bent:
• In staat betekenisvolle (thematische) activiteiten te bieden aan kinderen;
• Degene die de kinderen structuur, ruimte en emotionele ondersteuning biedt;
• Een fijne, betrouwbare collega om mee samen te werken;
• In staat om te reflecteren op je eigen kwaliteiten en je neemt verantwoordelijkheid;
• Flexibel en ruim inzetbaar binnen de verschillende locaties van SCW Ameland.
Wij bieden:
Een uitdagende en gevarieerde baan, voor de duur van minimaal 1 jaar, bij SCW Ameland.
Met de intentie, bij gebleken geschiktheid, het contract te verlengen voor een contract op
basis van inval voor onbepaalde tijd.
De periode tot mei 2019 zal zijn op basis van invaluren. Daarna volgt een periode waarin het
een zwangerschapsvervanging betreft, hiervoor worden gedurende deze periode vaste uren op
basis van min-max contract geboden. Na de beëindiging van dit contract zal wederom een
contract op invalbasis geboden worden.
Salariëring conform CAO Sociaal werk, schaal 6 (afhankelijk van opleiding en werkervaring,
minimaal €2149,- maximaal €3.076,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lida Griever,
leidinggevende SSCW Ameland, tel 0519-554351.
Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur dan je brief + CV VÓÓR 11 FEBRUARI 2019 naar
SCW Ameland
t.a.v L. Griever
Oranjeweg 30
9161 CC Hollum
Of per mail: lidagriever@scw-ameland.nl.

