Stichting Peuterwerk is een organisatie voor peuterwerk; een solide en professionele
partner voor ouders en basisscholen in de brede ontwikkelingsstimulering van peuters. De
stichting heeft in Noord-Nederland meer dan 100 voorscholen en/of peuteropvanglocaties.
De organisatie maakt deel uit van Tinten. Door professionals en maatschappelijke
organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en te faciliteren brengt
Tinten inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen.
Als werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten
bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet. Meer informatie is te vinden op
stichtingpeuterwerk.nl.

Stichting Peuterwerk is op zoek naar twee enthousiaste

Pedagogisch Medewerkers m/v
In de regio Veendam

op voorschool de Noorderbreedte voor 12,5 uur per week en
op voorschool In de Manne (Moderne Jenaplanschool) voor 12,5 uur per week.
Dagdelen voor beide voorscholen zijn op maandagmiddag, donderdagochtend en
vrijdagochtend.

Functieomschrijving
De pedagogisch medewerker voorschool is verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling
en verzorging van peuters tot vier jaar. Zij/ hij begeleidt de individuele peuter in
groepsverband vanuit een pedagogische- en ontwikkelingspsychologische invalshoek.

Wij vragen


Een afgeronde kindgerichte MBO of HBO opleiding



3F Taalniveau is een vereiste



Teamgericht kunnen werken



Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van peuters en
het motiveren van ouders en stagiaires



Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van contact met
ouders/verzorgers en onderbouwleerkrachten en basisscholen



Geduld in het observeren van peuters en in de omgang met peuters



Bereidheid tot aanvullende scholing



Een flexibele inzet



Ervaring in het werken met doelgroepkinderen is een pré.

Specifiek voor de pedagogisch medewerker voorschool:


Een certificaat van een landelijk erkend VVE programma (bij voorkeur Startblokken)



Zelfstandig een groep kunnen draaien

Wij bieden


Een collegiale werksfeer met collega’s die elkaar helpen de best mogelijke
oplossingen te bereiken.



Een dienstverband voor een jaar, op basis van 12,5 uur.



Een salaris conform de CAO Kinderopvang in schaal 6,
( € 2.047,00 - € 2.793,00 bruto bij een fulltime dienstverband).

Contact
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Fredy Smit, leidinggevende
via 06-21202393.
Wanneer je interesse hebt, stuur dan een sollicitatiebrief met CV voor uiterlijk 1 april a.s.
naar Stichting Peuterwerk, t.a.v. Aly Vredenburg via a.vredenburg@stichtingpeuterwerk.nl

De gesprekken vinden plaats op woensdag 10 april a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

