Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is dé aanbieder van peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie
in Harderwijk. Wij werken met het VVE-programma Uk en Puk en het Kindvolgsysteem KIJK! en hanteren een
duidelijk dagritme en activiteitenprogramma. Daarnaast heeft SKH met ingang van 31 augustus de deuren geopend
van haar eerste BSO.
Voor kinderen is elke dag een ontdekkingstocht. Wij vinden het belangrijk kinderen een veilige plek te bieden om
samen te spelen, te leren en leeftijdsgenootjes te ontmoeten. Bij onze locaties is iedere dag van alles te beleven en
te leren, kunnen kinderen nieuwe mogelijkheden ontdekken en wij zijn gericht op de stimulering van de brede
ontwikkeling.

Voor versterking van onze invalpool zoeken wij

Inval - Pedagogisch medewerker(s)
Ben jij iemand die:
• Graag samen met de kinderen de wereld gaat ontdekken
• Het een uitdaging vindt om via een gevarieerd activiteitenaanbod de ontwikkeling van peut te stimuleren
• Goed kan samenwerken en reflecteert op eigen handelen
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Dan komen we graag met je in contact!

Wat ga je doen:
Als pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen in de peuterspeelzaal of Buitenschoolse Opvang (BSO). Als invalkracht kun je
maandelijks je beschikbaarheid opgeven, met een minimum van drie dagdelen per week. Je hebt dus zelf in de hand hoeveel je beschikbaar
wilt/kunt zijn. Bovendien weet je op deze manier welke dagen je kunt worden opgeroepen en welke je vrij bent. Ben jij toe aan een nieuwe
inhoudelijk stap met veel uitdaging en ontwikkeling dan ben jij wellicht diegene die wij zoeken ter aanvulling van ons team medewerkers.

Wij vragen:
•
•
•
•
•

Een MBO/HBO-opleiding op Pedagogisch gebied (SPW 3, 4, SPH, onderwijsassistent)
Een erkend VVE certificaat of de bereidheid dit certificaat op korte termijn te behalen
In het bezit van een taalcertificaat conform de landelijke richtlijn. (3F op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen)
Geldig Kinder-EHBO certificaat
Kennis van en ervaring met het programma Uk en Puk en het ontwikkelvolgsysteem KIJK, is een pré

Wat hebben wij je te bieden?
•
•
•
•
•

Starten als invalkracht geeft je een uniek inkijkje in onze organisatie en de verschillende locaties.
Bij toekomstige vacatures ben je als eerste op de hoogte en deze vacatures worden bij voorkeur door interne kandidaten ingevuld.
Wij bieden een prettige werkomgeving waarin je, samen met enthousiaste collega’, kinderen actief gaat begeleiden in hun ontwikkeling.
Goede inwerkbegeleiding waarbij je coaching ontvangt van de Intern begeleider/pedagogisch coach
De peuterspeelzalen volgen alle reguliere schoolvakanties en zijn dan gesloten waardoor er een goede balans is tussen privé
(schoolgaande kinderen) en werk

Interesse?
Meer informatie over de speelzalen van SKH is te vinden op onze website: www.skh-harderwijk.nl
Solliciteren op bovenstaande vacature kan door je sollicitatiebrief voorzien van motivatie,
visie en CV te sturen naar n.vanvliet@skh-harderwijk.nl
Graag ontvangen wij je sollicitatie voor 15 maart 2021
Voor evt vragen kan contact opgenomen worden met Nel van Vliet, coördinator SKH: 06-42254082.

