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 tot
13 jaar. Wij hebben oog voor ieder kind waarbij we een veilig, liefdevol, avontuurlijk, tweede
thuis aanbieden om zo met de beste begeleiding te ontdekken en te ontwikkelen.
Wat ga je doen?
De intern begeleider/coach is vooral op de werkvloer actief en zet pedagogisch medewerkers in
hun kracht om alle kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. De intern begeleider/coach
heeft volop aandacht voor de kwaliteit van het pedagogisch handelen en fungeert als spil tussen
het pedagogische beleid en de uitvoering hiervan. Samen met de intern begeleider/VE vorm je
het kwaliteitsteam van de SWW. Je wordt aangestuurd door de manager kinderopvang en bent
gekoppeld aan diverse teams/ groepen.
Wie ben je en wat kun je?
Je houdt ervan om op basis van gelijkwaardigheid de ander te laten bewegen om zo de juiste
stappen te zetten in zijn/ haar ontwikkeling. Je weet jouw passie over te brengen op de teams
die je coacht en de managers die jij ondersteunt. Je stelt je onafhankelijk op en bent feitelijk en
objectief in je observaties op de groepen, in je terugkoppeling naar de manager en het team.
Met de manager stem je af aan welke aspecten er gewerkt gaat worden en wordt er samen een
plan van aanpak opgesteld. Deze vertaal je naar coaching doelen die je vervolgens, o.a. middels
onze VIB (Video Interactie Begeleiding) methode, uitvoert. Zelfstandig, bedrijfsmatig en flexibel
werken is je niet vreemd. Je bent een kartrekker als het om veranderingen gaat en wil graag de
verbinding richting het onderwijs zoeken.
Je hebt een minimaal HBO werk- en denkniveau, conform de kwalificatie-eis A (bijlage 13.2). Je
beschikt over een brede en actuele kennis van het vakgebied pedagogiek en hebt ervaring op
het gebied van coachen. Je bent bereid de opleiding VIB te volgen en deze te onderhouden.
Je hebt een open blik en weet de juiste verdiepende vragen te stellen. Je durft ook kritisch te
zijn en denkt graag in oplossingen.
Wat biedt SWW Kinderopvang je?
 Een salaris conform CAO kinderopvang schaal 9, trede is afhankelijk van opleiding en
ervaring;
 Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder VIB (Video interactie Begeleiding);
 Een warme en gezellige organisatie waarbij er korte lijnen zijn en mogelijkheden tot
diverse werkgroepen;
 Een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een collectieve zorgverzekering,
reiskostenregeling, een gunstige pensioenregeling en een eindejaarsuitkering;
 Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging.
Ben jij diegene die ons kan aanvullen? Reageer dan nu! Stuur je C.V. en motivatiebrief voor 16
januari 2022 naar info@swwbv.nl. We drinken graag een kop koffie met je en kijken samen
naar de mogelijkheden. Meer informatie over de SWW Kinderopvang is te vinden op
www.swwkinderopvang.nl.
Combinatie met de functie intern begeleider/VE (schaal 7) is gewenst. Het combineren van deze
functie met die van pedagogisch medewerker behoort tevens tot de mogelijkheden.

