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. Voor- en
vroegschoolse educatie (vve) beoogt de ontwikkelingsachterstand van jonge kinderen te
voorkomen of te verminderen zodat ze meer kans hebben in het onderwijs.
Wat ga je doen?
Als intern begeleider/VE signaleer en herken je ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen. Op basis daarvan voer je intakegesprekken bij de ouders thuis en
formuleer je in samenspraak met ouders en mentor doelen in het begeleidingsplan. Dit
begeleidingsplan voer je uit waarbij het kind zowel aan individuele als groepsactiviteiten
deelneemt. Je schept een veilig, gezellig en positief stimulerende sfeer waardoor het kind zich
optimaal kan ontwikkelen. Je werkt intensief samen met netwerkpartners zoals Yunio JGZ, de
logopedie en Integrale vroeghulp. Samen met de basisscholen werk je aan een doorgaande
ontwikkelingslijn.
Samen met de intern begeleider/coach vorm je het kwaliteitsteam van de SWW. Je wordt
aangestuurd door de manager kinderopvang en gekoppeld aan diverse teams/ groepen.
Wie ben je en wat kun je?
Je hebt een minimaal HBO werk- en denkniveau en voldoet aan de kwalificatie-eis van
pedagogisch medewerker. Je beschikt over een brede en actuele kennis van het vakgebied
pedagogiek. Het hebben van een piramidecertificaat is een pré. Je hebt kennis van
(zorg-)netwerken voor gezinnen met jonge kinderen. Je bent flexibel en werkt vraaggericht. Je
kunt autonoom functioneren en bent goed in staat zelfstandige beslissingen te nemen. Goede
sociale, mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn van belang.
Wat biedt SWW Kinderopvang je?
 Een salaris conform CAO kinderopvang schaal 7, trede is afhankelijk van opleiding en
ervaring.
 Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder Piramide
 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/Coach (schaal 9) is gewenst. Het combineren van deze
functie met die van pedagogisch medewerker behoort tevens tot de mogelijkheden.

