VACATURE COACH ZELFORGANISERENDE TEAMS
Locatie Heerenveen
Functie :
Uren :
Datum :

Pedagogisch medewerker / coach locatie Duisterhoutschool Heerenveen
Tijdens alle schoolweken op woensdagmiddag 6 uur + 1 a 2 coachuren per week
Per 27 maart 2019

Zelforganiserende teams
Wille wordt georganiseerd in kleine, zelforganiserende teams. De teams worden aangestuurd op te
behalen doelen en resultaten door de directeur. De zelforganiserende teams worden ondersteund in
hun functioneren en ontwikkeling, door coaches. De projectcoördinator ondersteunt en adviseert de
coaches van de zelforganiserende teams. Passend bij de ontwikkeling en zelfstandigheid van het
team is de coach proactief in de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn
op de locatie.
Functie coach/pedagogisch medewerker
Voor de locatie Heerenveen zijn we per 27 maart op zoek naar een coach die tevens als PM
werkzaam zal zijn tijdens de woensdagmiddagopvang. Als coach van locatie Heerenveen ben je een
ambassadeur van Wille in de school. Je bent communicatief sterk en maakt makkelijk contact met de
medewerkers en directie van de Duisterhoutschool. Als coach voel je je verantwoordelijk voor je
locatie. Je ziet wat nodig is en hebt een hoog organisatorisch regelvermogen. Je pakt alledaagse
zaken omtrent de opvang en de zorg van de cliënten op.
Locatie Heerenveen
Heerenveen is een kleine locatie waar we op dit moment met één groep van maximaal 8 cliënten
werken. Op dit moment hebben wij niet de ambitie om op deze locatie te gaan groeien. Het team
van medewerkers zal op korte termijn dan ook niet uitbreiden. Je coachtaken richten zich dan ook
vooral op het organisatorische vlak van de locatie, en op de samenwerking met stagiaires en
eventuele invallers en/of assistenten.
Competenties
Als pedagogisch medewerker heb je een ruime pedagogische kennis en weet je snel een veilig
pedagogisch klimaat te scheppen. Je weet waar de interesses van de cliënten liggen en zorgt altijd
voor een uitdagend (mid)dagprogramma dat aansluit bij de behoeften. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van de individuele zorgplannen. In overleg met de
zorgcoördinator voer je ook de evaluatiegesprekken samen met ouders en gebiedsteams. Je kent de
individuele zorgdoelen van de cliënten goed en werkt op een systematische manier aan de
ontwikkeling van de cliënten. Hierin pas je de Geef me de Vijf methodiek toe. Je bent

verantwoordelijk voor de dagelijkse rapportage van de zorg en het up to date houden van de
stamkaarten van de cliënten. Je draagt de zorg voor een open contact met ouders.
Je kunt goed zelfstandig werken, maar weet ook de verbinding en ondersteuning te zoeken met
collega-coaches en medewerkers van het Servicebureau wanneer dit nodig is. Je bent nauw
betrokken bij de beleidszaken en besluitvorming van Wille en neemt deel aan het maandelijkse
coachoverleg. Je bent enthousiast en toegankelijk en je neemt een positieve en proactieve houding
aan.
Taken:
- Aanspreekpunt van de locatie
- Organiseren en bijhouden van cliënt en personeelsplanning
- Plaatsing en begeleiden van stagiaires
- Coördineren van werkwijzen en processen die voortvloeien uit beleid
- Het opstellen, evalueren en rapporteren van de zorgplannen van de cliënten
- Up to date houden van stamkaarten
- Verantwoordelijk voor medicatieproces en medicatiegegevens
- BHV en ontruiming
- Overige administratieve taken voortkomend uit de ISO
Procedure
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature, stuur dan je motivatie en CV naar Gerda de Jong,
g.dejong@specialekinderopvang.nl. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 5 maart.

