Wille! speciale kinderopvang bemiddelt in individuele begeleiding t.b.v. kinderen met een
verstandelijke beperking of een speciale ondersteuningsbehoefte.

Wij zijn op zoek naar een:

Ambulant pedagogisch medewerker
voor de begeleiding van een jongen van 9 jaar met ASS/MCDD

Wie:

Wij zijn op zoek naar iemand die flexibel en creatief denkt; stevig in
zijn/haar schoenen staat; met een open houding met ouders meedenkt.

Waar:

De begeleiding vindt voornamelijk plaats bij de jongen thuis in
Leeuwarden, maar kan ook ingezet worden bij de begeleider thuis of
elders.

Wat:

De individuele begeleiding is nodig in verband met externaliserende
gedragsproblematiek. De begeleiding is vooral gericht op ondersteuning bij
het invullen van de vrijetijdsbesteding na schooltijd en tijdens
schoolvakanties, en het ondernemen van activiteiten. Daarnaast heeft de
jongen een geleidehond die ook ingezet wordt tijdens de activiteiten.

Wanneer:

Wekelijks op dinsdagmiddag en donderdag- of vrijdagmiddag van 14.00
uur tot 18.00 uur (8 uur per week). Tijdens schoolvakanties ben je drie
dagen per week (24 uur) beschikbaar voor de begeleiding. Daarnaast ben
je af en toe bereid om de begeleiding tijdens een logeerweekend te
verzorgen.

Wat vragen wij
• Een relevant HBO diploma: Pedagogiek, SPH of Maatschappelijk werk;
• Eventueel een afgeronde pedagogische MBO opleiding, met liefst 3-5 jaar werkervaring
binnen de jeugdhulp en/of studerend voor een relevante HBO studie;
• In bezit zijn van een rijbewijs en auto;
• hart hebben voor kinderen van onze doelgroep;
• pedagogische,- en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.
Wat bieden wij
Wille verzorgt het kennismakingsgesprek, de begeleiding van de opvang en alle zakelijke
afhandelingen. Wille! biedt geregeld trainingen, een cursus kinder-EHBO en leuke teamuitjes.
De arbeidsvoorwaarden en het salaris zijn volgens CAO Jeugdzorg.
Informatie en reageren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Gerda de Jong via
g.dejong@specialekinderopvang.nl of 0515-430630.
Op donderdagavond 16 mei organiseert Wille een inloopsollicitatie van 19.00-20.30 uur in het
logeerhuis van Wille aan de Valkstraat 5 in Sneek. Tijdens deze inloopsollicitatie kun je je
belangstelling kenbaar maken voor deze specifieke vacature. Aanmelden voor deze avond is niet
nodig. Neem wel je CV mee naar de inloopsollicitatie.

