Peutercentra Beverwijk en Peutercentra Velsen zijn op de korte termijn op zoek naar een
gemotiveerde, innovatieve en creatieve:

Kwartiermaker BSO
voor 16 uur in de week

Wie zijn wij?
Al meer dan dertig jaar biedt Peutercentra Beverwijk en Peutercentra Velsen een vertrouwde, veilige
en vooral leuke plek voor kinderen van 2-4 jaar uit de gemeente Beverwijk en Velsen. Peutercentra
Beverwijk bestaat uit acht peutercentra en Peutercentra Velsen bestaat uit tien peutercentra, één
BSO en één peuterplus groep. Al onze peutercentra werken met een VVE-methode. De organisaties
vinden hun oorsprong in de welzijn en tot op de dag van vandaag wordt er nauw samengewerkt met
de welzijnsorganisaties van Beverwijk en Velsen, wat onze centra uniek maakt.

Wat is de opdracht?
Beide organisaties zijn volop in ontwikkeling. Eén van deze ontwikkelingen is het opzetten van BSO’s
naast onze peutercentra. Hiervoor is al veel werk verzet, er is al een basis gelegd. We staan nu voor
de volgende stap, namelijk het opbouwen, opzetten en uitrollen van de nieuwe BSO’s. Hieronder
vallen ook VSO en TSO). Het doel van de opdracht is te komen tot goedlopende BSO’s, waarbij er
aandacht is voor een structurele borging van de VSO, TSO en BSO werkzaamheden.

Wat ga je concreet doen?
• Samenwerking uitzetten met scholen en welzijn in Beverwijk, Velsen en omgeving
• Je bent het aanspreekpunt voor scholen en ouders
• Coördinatie van medewerkers
• Inzicht creëren in mogelijke scholing voor TSO-medewerkers
• Je brengt de doelen van het project in kaart
• Je brengt de doelgroepen in kaart
• Een strategie ontwikkelen
• Financiering regelen
• Strategische personeelsplanning
• Het werk verdelen
• Risico-inventarisatie
• Bestellijst ontwikkelen

Wat breng je mee?
Wij zoeken een kwartiermaker die doortastend is en het grote geheel kan overzien. Je kunt
strategisch denken en prioriteiten stellen. Je ziet kansen en benut deze ook. Je bent niet alleen een
denker, maar wilt ook de handen uit de mouwen steken om je doel te bereiken. Je bent een echte
netwerker, kan communiceren op verschillende lagen. Uiteraard ben je innovatief en assertief. Heb
je ervaring met soortelijke projecten in de kindervang, is dat een grote pré. De functie vraagt een
HBO werk- en denkniveau.
Maar bovenal heb je zin om ons te helpen onze toekomstdoelen te realiseren, samen iets nieuws
opzetten.

Wat bieden wij?
Een leuke, uitdagende opdracht voor de periode van een jaar, bij voorkeur startend op korte termijn.
Wij bieden je en bepaald contract van 16 uur aan en de functie zal worden ingeschaald in schaal 9
van de CAO Kinderopvang.

Heb je interesse?
Spreekt de opdracht jou aan, dan ontvangen wij graag jouw motivatie en CV voor 5 december 2021.
Je kan deze sturen naar Carola Beers (HR adviseur) c.beers@pcvelsen. Wil je meer informatie over de
functie, dan kan je contact opnemen met Heleen Baars (pedagogisch beleidsmedewerker/coach) via
06-45303583 of Jantine van Baaren (VVE coördinator) via 06-28425859.

