Pedagogisch medewerker
Internaat De Prinsenvaart Maasbracht
Begeleid jij graag kinderen en jongeren bij hun dagelijks functioneren en volg je hun ontwikkeling op de voet?
Ben je goed in het onderhouden van duurzame contacten met ouders, verzorgers, scholen, zorg
ondersteuners en verwijzers?
Ben je proactief, flexibel en hou je van organiseren, sport, bewegen en creativiteit?
Heb je humor en ben je een aangename begeleider en collega?
Heb je een afgeronde Mbo-4-opleiding, enige ervaring in groepswerk en kennis van groepsdynamiek?

Dan is Meander op zoek naar jou!
Voor ons internaat De Prinsenvaart in Maasbracht zoeken wij pedagogisch medewerkers op flexibele basis, ook op
onregelmatige tijden.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg-, opvoedings- en begeleidingsaspecten van het verblijf
van de kinderen en jongeren in het internaat
Je onderhoudt contacten met ouders, scholen, plaatselijke verenigingen en externe instanties
Je faciliteert en stimuleert de kinderen en jongeren, verzorgt maaltijden en voert voorkomende financiële,
huishoudelijke en administratieve werkzaamheden uit
Je volgt de ontwikkeling van de kinderen en volgt vanuit ‘mijn plan’ de individuele ontwikkelingen
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen

Wat bieden we jou?
Meander 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
• Een 0-uren contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris in schaal 6 conform de cao Schippersinternaten
Als medewerker van Meander lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Kijk voor meer informatie op www.stgmeander.nl

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Margo Peeters, teamcoördinator internaat De Prinsenvaart
via: 0475-438420 of margopeeters@stgmeander.nl
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 15 maart een korte motivatie en cv naar limburg-zorg@prokino.nl onder
vermelding van ‘vacature pedagogisch medewerker Prinsenvaart’.

We zien uit naar je reactie!

Martine:
“Kennis maken met de verschillende
leeftijdsgroepen en karaktertjes is zo
ontzettend leuk!”

