
Scholingsmedewerker/mobiliteitsmedewerker en BPV coördinator (6

uur per week)

Een mooie interne vacature die jou de mogelijkheid biedt om je in te zetten op

organisatieniveau. Wil jij KleurRijk-breed meewerken aan het verhogen van de kwaliteit

op onze opvanglocaties d.m.v. gericht scholingsaanbod? Word jij enthousiast van

samenwerken met scholen/opleidingsinstituten? En overzie jij de mogelijkheden om een

medewerker tot zijn recht te laten komen op de juiste plek en in de juiste functie? Lees

dan snel verder wat jij voor KleurRijk mag gaan betekenen!

Praktische informatie

De vacature omvat 6 uur per week die je vanuit huis of vanaf ons kantoor in Zwolle en/of

Arnhem in mag zetten. De uren mag je zelf indelen maar wij vragen wel een

beschikbaarheid op 2 verschillende momenten in de week. Je werkt samen met

pedagogisch coaches, MT, hoofdkantoor en externe partijen. De functie mag per direct

opgepakt worden en er zal sprake zijn van een overdracht/inwerkperiode. Het salaris zal

volgens cao kinderopvang, ingeschaald worden in schaal 7.

Waar zijn wij naar opzoek en wat houdt de functie in?

We zijn opzoek naar een kandidaat die structuur kan bieden en overzicht kan bewaren.

Het is een zelfstandige functie waarin er van jou verwacht wordt dat je een

aanspreekpunt bent voor verschillende interne en externe partijen. We verwachten een

proactieve instelling in het onder de aandacht brengen van  scholingsmogelijkheden.

Hierin krijg je de vrijheid om, in afstemming met de pedagogisch coaches, speerpunten te

kiezen, trainingen te onderzoeken en deze vervolgens zelfstandig onder de aandacht te

brengen. Daarnaast verwachten we dat je in staat bent om de beleidsstukken m.b.t.

scholing en mobiliteit op orde te houden. Je hebt het nodig om professioneel te kunnen

communiceren en te schrijven. Jouw communicatieve vaardigheden komen ook aan bod in

de rol van mobiliteitscoördinator. Hierin is het van belang dat je met de medewerker mee

kan kijken in waar zijn wensen en behoeftes liggen en hoe wij hier intern of extern aan

tegemoet kunnen komen. Dit vraagt het vermogen om iemand in staat te kunnen zetten

tot zelfreflectie en oplossingen. Voor de rol als BPV coördinator is het van belang dat je

contact kan leggen met scholen/opleidingsinstituten en samen met hen onderzoekt wat

wij voor elkaar kunnen betekenen. Hierin ben je ambassadeur van KleurRijk en vind je het

belangrijk om onze organisatie goed op de kaart te zetten.

Ben je enthousiast geworden? Dan zien we je reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet

via machteldvandenberg@kleurrijk.nl
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