Vacature Pedagogisch medewerkers
Momenteel zijn wij op zoek naar een aantal flexibel inzetbare Pedagogisch medewerkers die ons
team kunnen komen versterken. Het betreft de functie als oproepkracht voor maximaal 36 uur
per week.

Functieomschrijving
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling
en verzorging van de kinderen die opgevangen worden op een van de groepen bij de
Blokkendoos. Je werkt vanuit de pedagogische filosofie (Meervoudige intelligentie en de Pikler
methode) van de Blokkendoos en je zorgt ervoor dat de kinderen en ouders elke dag vol
vertrouwen en met plezier naar de Blokkendoos komen.
Bij de Blokkendoos werken professionele pedagogisch medewerksters (Pm’ers) die het beste
willen zijn in hun vak. Pm’ers die met veel enthousiasme gericht naar elk kind apart kijken, hun
benadering en aanbod van activiteiten hierop aanpassen. De kinderen stimuleren in hun
ontwikkeling naar zelfstandige individuen met een dosis zelfvertrouwen. Pm’ers die met begrip
en flexibiliteit ouders ondersteunen in het combineren van werk en gezin. Pm’ers die graag in
een team samenwerken en collegiaal zijn
.
Persoonlijkheid is een heel belangrijk aspect. We verwachten dat je je openstelt naar je collega’s
en het MT. Reflecteren op jezelf en anderen is dagelijks aan de orde. Past dit profiel bij jou? Dan
hoor je thuis bij De Blokkendoos.
We verwachten veel van onze medewerkers, maar daar staat ook wat tegenover!
✓ Je werkt in een prachtig ingericht kinderdagverblijf waar veel aandacht is voor sfeer en
faciliteiten voor de pedagogisch medewerksters.
✓ Je wordt ondersteund in je dagelijkse omgang met de kinderen door een pedagogisch
coach.
✓ We stellen je in de gelegenheid jouw unieke kwaliteiten en krachten toe te passen en
deze verder te ontwikkelen.
✓ Je kan deelnemen aan verschillende werkgroepen bij het ontwikkelen van o.a.
activiteitenprogramma’s, werkmethoden en vernieuwingen binnen de Blokkendoos.

Functie-eisen
Wij zoeken naar iemand die zich helemaal herkent in ons bedrijf die:
✓ beschikt over een relevante afgeronde pedagogische opleiding (Bij voorkeur SPW 4
en/of HBO opleiding),
✓ een actieve en positieve instelling heeft,
✓ van meerwaarde is voor onze MI-methode,
✓ Passie heeft voor kinderen,
✓ goed kan communiceren met verschillende mensen,
✓ met voorkeur uit de stad Groningen komt.
✓ sollicitatiebrief en CV kunnen gemaild worden naar 
info@deblokkendoos.nl

