Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 19 uur
Christelijke Kinderopvang organisatie KleurRijk is een dynamische organisatie. KleurRijk heeft
de samenwerking met scholen op weg naar Integrale Kindcentra goed op de kaart staan. Wij
bieden veel ruimte aan teams, directeuren en aanspreekpunten vanuit onderwijs en opvang
om dit ieder op hun eigen wijze vorm te geven. Wij werken sociocratisch en zelforganiserend.
In verband met groei van de organisatie zijn we op zoek naar een pedagogisch
beleidsmedewerker/coach voor 19 uur per week. Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach
bij KleurRijk ben je direct betrokken bij de medewerkers en de pedagogische kwaliteit die
geleverd wordt op de locaties zelf. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de
medewerkers daarom bij de dagelijkse pedagogische werkzaamheden. Daarnaast houdt de
pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.
Wat houdt de functie in en wat bieden we jou?
●

●
●

●

De hoofdtaak als ped beleidsmedewerker/coach is om samen met de teams en de
individuele medewerkers een groeiende ontwikkeling in gang te zetten op het gebied
van pedagogisch handelen in relatie tot de kinderen.
Je werkt mee op de groep, op de locatie waar je als coach wordt ingezet, eventueel
plan je evaluatiegesprekken in.
Voor de uren dat je als beleidsmedewerker ingezet wordt, ontvang je een salaris
passend bij deze verantwoordelijkheid en worden je reiskosten a 0,39 cent per km
vergoed.
Mogelijkheid tot uitbreiding van uren op termijn.

Wij vragen:

● een actieve Christelijke levensovertuiging;
● dat je kunt voldoen aan de kwalificatie eis pedagogisch
beleidsmedewerker/coach;
●
●
●
●
●
●

sensitiviteit en inlevingsvermogen;
sociale vaardigheden op het gebied van observeren, feedback, communicatie en
begeleiden van medewerkers;
transparantie, open en eerlijke houding, een sterk ontwikkeld reflectief vermogen;
sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) voor het voeren van
gesprekken en maken van verslagen over de ingezette begeleiding;
flexibele beschikbaarheid op in ieder geval maandag, dinsdag en donderdag waarvan
in ieder geval 2 van deze middagen;
in bezit van rijbewijs en auto.

Herken je je in dit profiel, dan zien we graag je motivatie en cv tegemoet.
Eventuele vragen kun je stellen aan Saskia van Heerde: 06-41227128
Je kunt je sollicitatie tot 20 december mailen naar: saskiavanheerde@kleurrijk.nl.
Gesprekken vinden plaats op 23 december.

