MeanderOmnium zet zich in voor het welzijn van inwoners in de gemeente Zeist. Wij leveren een
actieve bijdrage aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. MeanderOmnium stimuleert
zelfredzaamheid en sociale samenhang en verhoogt daarmee de deelname aan de samenleving. Om
dit te ondersteunen bieden wij passende diensten aan en gaan daarbij uit van ieders eigen kracht. Wij
werken verbindend, coördinerend en ondersteunend.
Per 1 september 2017 zoeken wij een enthousiaste:

Pedagogisch medewerker voor de invalpool
De functie
We zijn op zoek naar een (ervaren) pedagogisch medewerker voor de invalpool van de diverse
peuterspeelzalen/voorscholen van MeanderOmnium. Als pedagogisch medewerker richt je je op het
bieden van ontwikkelingskansen voor het jonge kind. Samen met collega’s werk je aan de begeleiding
van peutergroepen. Daarnaast heb je contact met ouders en buurtbewoners/vrijwilligers.
Naast het samenwerken met je directe collega’s werk je intensief samen met collega’s uit de
buurtteams en overleg je indien nodig met de pedagogisch kwaliteitsmedewerker.
Profiel











MBO+ werk- en denkniveau (MBO diploma niveau 4 vereist)
Bij voorkeur opgeleid in het VVE Piramide programma en in het bezit van een taalcertificaat
Kennis van de achtergrond, de kenmerken en mogelijkheden van de leeftijd/doelgroep
Aantoonbaar taalniveau op 3F
Pioniersvaardigheden en creatieve instelling
Kennis van en ervaring met de VVE doelgroep (jonge kind)
Ervaring met VVE programma’s (bij voorkeur diploma Piramide)
Uitstekende sociale vaardigheden
Ouderbetrokkenheid kunnen stimuleren
Flexibiliteit en goed kunnen samenwerken

Geboden wordt
De aanstelling is op basis van een invalcontract voor de duur van een jaar. Er is mogelijkheid tot
verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening; salaris
conform functieschaal 6, periodiek afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Meer informatie
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Wendy Bosma. Zij is bereikbaar op dinsdag en
donderdag op telefoonnummer: 030 - 2677780 of via email w.bosma@meanderomnium.nl
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie? Stuur dan kun een sollicitatiebrief met actueel CV aan
w.bosma@meanderomnium.nl of Stichting MeanderOmnium, t.a.v. Wendy Bosma, Laan van
Vollenhove 1014, 3706AH Zeist

Vacature
Pedagogisch medewerker inval
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