Wille speciale kinderopvang biedt dagopvang, individuele begeleiding en logeerweekenden aan
kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis van 4 – 20 jaar.
Wij zijn op zoek naar een

pedagogisch medewerker
voor de individuele begeleiding van een jongen van 9 jaar.

Wie:

Voor een jongen met ASS en kenmerken van MCDD met een gemiddeld IQ, zijn
we op zoek naar individuele begeleiding. Deze begeleiding vindt in principe
plaats bij de jongen thuis in Leeuwarden, maar kan ook plaatsvinden bij een
opvanglocatie van Wille in Leeuwarden of in ons logeerhuis te Sneek. De
individuele begeleiding is nodig in verband met externaliserende
gedragsproblematiek. De begeleiding is vooral gericht op ondersteuning tijdens
het ondernemen van activiteiten. De jongen heeft een geleidehond die ook
ingezet wordt tijdens activiteiten. Het gezin is op zoek naar iemand die flexibel
denkt, stevig in zijn/haar schoenen staat en met een open houding met ouders
meedenkt.

Wanneer:

Wekelijks op maandag, woensdag en donderdagmiddag van 14.00 uur tot
18.00 uur (12 uur per week) Daarnaast ben je af en toe bereid om de
begeleiding tijdens een logeerweekend te verzorgen.

Plaats:

Leeuwarden, de opvang vindt meestal plaats bij het gezin aan huis.

Wat vragen wij
• een afgeronde (S)PW- 3 of (S)PW-4 of een andere relevante pedagogische mbo opleiding
• eventueel studerend voor Pedagogiek, SPH, Maatschappelijk werk (4e jaars)
• in het bezit zijn van een rijbewijs en auto
• hart hebben voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis
• ervaring met,- en kennis van kinderen van de doelgroep
• pedagogische,- en communicatieve vaardigheden
• zelfstandig kunnen werken
Organisatie en informatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerda de
Jong. Je kunt je motivatie en CV voor 10 oktober sturen naar g.dejong@specialekinderopvang.nl.
Wille verzorgt het kennismakingsgesprek, de begeleiding van de zorg en alle zakelijke
afhandelingen.
Wille! Speciale Kinderopvang
Grote Kerkstraat 4
8601 ED Sneek
0515 430630
www.specialekinderopvang.nl

