[Typ hier]

Pedagogisch medewerker Plusgroep
PROKINO KINDEROPVANG NIJKERK
Ben jij een enthousiaste, proactieve en ervaren groepsmedewerker?
Zoek je een flexibele baan en ben je tijdelijk extra inzetbaar tussen maart en juni 2019?
Kun jij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen?
Heb je kennis van methodieken die worden gebruikt in de zorg voor jonge kinderen?
Heb je een afgeronde opleiding PW4 en ervaring in het begeleiden van kinderen met een extra zorgvraag?
Is jouw Nederlands aantoonbaar 3F niveau en ben je VVE gecertificeerd?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze Plusgroep in Nijkerk zijn we op zoek naar een pedagogisch medewerker met een flexibele houding en zin
in het overnemen van een zwangerschapsverlof tussen maart en juni 2019. Het is een functie voor 27 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je brengt de sterke en zwakke kanten en de ondersteuningsbehoefte van een kind in kaart
Je signaleert wat opvalt en zet dit samen met het multidisciplinair team om in behandeldoelen
Je stelt behandelplannen, evaluaties en eindverslagen op onder begeleiding van de gedragsdeskundige
Je kunt en mag medische handelingen verrichten (BIG) en werkt graag doelgericht
Je ziet het begeleiden van kinderen met extra ontwikkelings-, opvoedings- of zorgvragen als een uitdaging

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
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris in schaal 7 volgens de cao Kinderopvang
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 1.300 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 150
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: Dunja Oosterwijk: 06 – 333 20 225. Appen mag natuurlijk ook!
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 28 november een korte motivatie en villavrolijk@prokino.nl met als
onderwerp: Vacature Plusgroep.

We zien uit naar je reactie!
Lisa:
“Ik schil een appeltje, troost een peuter en
trap een balletje. En ondertussen heb ik
haarfijn in de gaten wat er met de kinderen
om mij heen gebeurt!”

