De tien peutercentra van Peutercentra Velsen B.V. bieden al
meer dan dertig jaar een vertrouwde, veilige en vooral leuke plek
voor kinderen van 2-4 jaar uit de gemeente Velsen. Bij ons
kunnen de peuters zelf van alles ontdekken en leren ze
spelenderwijs omgaan met andere kinderen.
Op onze peutercentra wordt in alle groepen gewerkt met een
VVE-programma volgens de “Startblokken” methode.
Voor onze peutercentra zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Pedagogisch ondersteuner/medewerker
voor 16-24 uur in de week
Wat ga je doen?
Als pedagogisch ondersteuner in deze nieuwe functie ondersteun je de tien locaties waarbij de
zorgvraag hoog is. Dit doe je door als derde pedagogisch medewerker op de groep te worden
ingezet. Je ondersteunt hiermee de kinderen, maar ook de pedagogisch medewerkers, waarmee je
nauw samenwerkt. Je zal ingezet worden waar jouw hulp nodig is. Daarnaast ben je ook bereid,
indien nodig, om ingezet te worden als pedagogisch medewerker waar dit nodig is.
Je biedt een gevarieerd en stimulerend activiteiten aanbod aan, dat is afgestemd op de leeftijd en
mogelijkheden van peuters.
In het hele proces wordt je ondersteund door de Pedagogisch Coach.
Wat vragen wij van jou?









In het bezit van minimaal een pedagogische MBO-4 opleiding
In het bezit van een VVE certificaat
In het bezit van taalcertificaat 3F
Je hebt ervaring met zorgkinderen
Je hebt goede communicatieve vaardigheden voor het motiveren en instrueren van
kinderen, en voor het onderhouden van contacten met ouders en verzorgers
Je kunt snel schakelen en staat sterk in je schoenen
Je kunt signaleren en flexibel inspelen op verschillende problematieken.
Je kunt goed samenwerken en de aanpak en werkwijze afstemmen met collega’s.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een zelfstandige, zeer uitdagende en afwisselende baan binnen een leuke organisatie,
waarbij jij ook de kans krijgt je verder te ontwikkelen. De inschaling is conform de CAO Kinderopvang
(schaal 6). Daarnaast heb je verlof tijdens de landelijke schoolvakanties en een goede
pensioenvoorziening.
Informatie en solliciteren
Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV Je kan deze sturen naar Carola Beers
(HR Adviseur) c.beers@pcvelsen.nl. Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Heleen
Baars (Pedagogisch coach) 06-45303583.

