Ontdek de wereld met een glimlach!

Ben jij een enthousiaste VVE-begeleider die plezier haalt uit het begeleiden van jonge kinderen,
samenwerken met pedagogisch medewerkers, ouders, basisscholen en andere netwerkpartners dan
zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden met ingang van 1 september een functie van 20 uur per week.
Wie zijn wij?
SWW Kinderopvang is een professionele kinderopvangorganisatie in Winterswijk. Onze betrokken
medewerkers zetten zich dagelijks in voor zo’n 700 kinderen in de leeftijd van 0 en 13 jaar. Wij
hebben oog voor ieder kind en wij bieden een liefdevolle omgeving, zodat ieder kind met de beste
begeleiding kan ontdekken en ontwikkelen. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) beoogt de
ontwikkelingsachterstand van jonge kinderen te voorkomen of te verminderen zodat ze meer kans
hebben in het onderwijs.
Taken


De VVE-begeleidster signaleert en herkent ontwikkelingsachterstand/ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen;



Werkt samen met de pedagogisch medewerkers op de groep;



Voert zelfstandig intakegesprekken bij ouders thuis;



Formuleert (i.s.m. ouders en de mentor) doelen in het begeleidingsplan;



Voert het begeleidingsplan uit waarbij het kind zowel aan individuele activiteiten als groepsactiviteiten deelneemt;



Stemt de activiteiten af op het piramidethema van de groep;



Schept een veilig, gezellig en positief stimulerende sfeer waardoor het kind zich optimaal
kan ontwikkelen;



Vult i.s.m. met mentor het ontwikkelingsvolgmodel in voor een kind;



Informeert ouders over de voortgang in de ontwikkeling;



Is in staat constructief samen te werken met netwerkpartners zoals Yunio JGZ, de logopedie
en Integrale Vroeghulp;



Doet een warme overdracht naar de basisschool met ouders en eventueel mentor;



Werkt aan een doorgaande ontwikkelingslijn met de basisscholen.

Wat vragen wij


Een diploma van een relevante HBO-opleiding (Pedagogiek, SPH, PABO)



Pedagogische kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen 0-13 jaar en sluit hier in spel
en activiteit op aan;



Goede sociale, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;



Kennis van de (zorg-)netwerken voor gezinnen met jonge kinderen;



Kan zelfstandig oudergesprekken voeren over de ontwikkeling van het kind;



Is flexibel en werkt vraaggericht;



Is in staat lichte pedagogische adviezen te geven;



Kan autonoom functioneren en is in staat zelfstandig beslissingen te nemen;



Het hebben van een piramidecertificaat is een pré.

Wat bieden wij


Een salaris conform CAO kinderopvang schaal 7, trede is afhankelijk van opleiding en
ervaring.



Een jaarcontract voor 20 uur per week, met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid.



Een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder: reiskostenvergoeding als je meer dan
10 km van SWW af woont, korting op de kinderopvang bij SWW voor je eigen kinderen, een
gunstige pensioenregeling en een eindejaarsuitkering.



Een enthousiaste en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng, nieuwe
ideeën en ontwikkeling.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacquelien Wieggers, HR, 0543-546084,
jacquelienwieggers@swwbv.nl
De sluitingsdatum is 30 juni. Een CV en korte motivatiebrief kunnen gestuurd worden naar
jacquelienwieggers@swwbv.nl Op 5 juli vinden de eerste gesprekken plaats en op 8 juli de tweede
gesprekken. De vacature wordt zowel intern als extern geplaatst.
Meer informatie over de functie en SWW Kinderopvang is te vinden op www.swwbv.nl

