Pedagogisch medewerker BSO+
PROKINO KINDEROPVANG ROTTERDAM
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Word jij blij van improviseren en alle ruimte voor creativiteit?
Heb je ervaring in het begeleiden van kinderen met een extra ontwikkelings- of begeleidingsvraag?
Heb jij frisse ideeën, ben je flexibel en communicatief?
Kunnen jouw collega’s op je rekenen als ze een vraag hebben over de begeleiding van één van de kinderen?
Zie jij de mogelijkheden en kansen van ieder kind?
Heb je een sociaalpedagogisch diploma MBO 4 of HBO, een rijbewijs op zak en ervaring in de zorg voor
kinderen?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze BSO+ in Rotterdam zoeken wij een pedagogisch medewerker voor minimaal 16 uur per week, die de ‘plus’
van deze BSO goed gaat vormgeven. Uren zijn eventueel uit te breiden binnen Prokino Zorg

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je brengt de ondersteuningsbehoefte de kinderen in kaart en stelt begeleidingsplannen op
Je biedt begeleiding (individueel en groepsgericht) volgens de afspraken in het plan
Je signaleert en rapporteert bijzonderheden in de ontwikkeling en maakt deze bespreekbaar
Je werkt gestructureerd en doelgericht met aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind
Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van de groep en deelt jouw kennis graag
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen

Wat bieden we jou?
Prokino vind het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Ondersteuning door een zorgmedewerker voor de juiste begeleiding van de kinderen én hun ouders
• Samenwerken met zorgmedewerkers voor afstemming, intervisie en deskundigheidsbevordering
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris volgens de cao jeugdzorg schaal 8
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met: Leontine Nuijten: 06-333 30 433. Appen mag natuurlijk ook!
Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 22 april een korte motivatie en cv naar l.nuijten@prokino.nl met als
onderwerp: Pedagogisch medewerker BSO+.

We zien uit naar je reactie!

