We zijn Sam&ko, een ambitieuze, deskundige en maatschappelijk georiënteerde
kinderopvang organisatie in Deventer. Met plezier en betrokkenheid verzorgen wij als
Sam&ko de opvang van kinderen op 24 locaties in Deventer. We zijn onderdeel van Raster,
we vinden en ervaren dat de verbinding tussen kinderopvang en welzijn bijdraagt aan
sterkere buurten. In een veilige, vertrouwde en gezellige sfeer bieden wij kinderen een plek
waar zij zich thuis voelen, waar er aandacht is voor talenten en waar de ouder(s) gezien en
gehoord worden. Of het nu gaat om baby’s, peuters of schoolgaande kinderen, in iedere wijk
in Deventer zijn wij vertegenwoordigd.

Pedagogisch medewerker met VVE- expertise
16 uur per week
Wij zijn, per direct, op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker met VVEexpertise voor peuterspelen binnen Kindcentrum Rivierenwijk. Als pedagogisch medewerker
ben je onderdeel van het onderbouwteam, bestaande uit de peutergroepen en groep 1 en 2
van de basisschool.
Ben jij die pedagogisch medewerker die elke dag het beste uit zichzelf en de peuters wil
halen? Vind jij het leuk om te werken met peuters met risico op een achterstand? Ben je in
staat hen zo te stimuleren dat zij een zo goed mogelijke start maken op de basisschool? Kun
je goed samenwerken met basisschool en andere partners zoals GGD en Sine Limite?
Reageer dan snel!
In een VVE-groep staat de observatie en begeleiding van het kind centraal. Je hebt goed
inzicht in de ontwikkeling van de kinderen en bent in staat om een optimale balans te vinden
tussen het belang van de groep en het belang van het individuele kind.
Om deze VVE-functie goed te kunnen invullen vragen wij:
- VVE-certificaat van een door het NJI erkende methodiek bij voorkeur piramide;
- Aantoonbaar 3F taalniveau;
- Methodisch vaardig;
- Inzetbaar op ochtenden en middagen.
We bieden:
- Een urencontract van minimaal 16 uur. Meer uren is in overleg mogelijk;
- Een uitdagende baan waarbij je onderdeel bent van een vast team.
Wil je reageren? Stuur dan voor 15 januari 2019 jouw C.V. met motivatie naar
a.broekman@rastergroep.nl.
Deze vacature wordt zowel intern als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid geven wij de
voorkeur aan een interne kandidaat.

