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 twee kinderen; een jongen van 12 jaar en een meisje van 14 jaar
Wie:

De begeleiding is nodig voor twee kinderen met een metabole ziekte en
zware epilepsie. Beide kinderen zijn meervoudig beperkt en hierdoor
rolstoel gebonden. De kinderen functioneren op de leeftijd van c.a. 2/3
jaar. Het gezin is op zoek naar een daadkrachtige begeleider die stevig in
zijn/haar schoenen staat. Een positieve insteek is belangrijk en de zaken
soms met humor benaderen. Het is belangrijk dat je in de benadering
duidelijke kaders aan kunt geven. De begeleiding is vooral gericht op het
ondersteunen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten, het ontlasten van het
gezin in de dagelijkse zorg, maar ook het ondersteunen bij de fysieke
verzorgende taken zoals verschonen of douchen.

Wanneer:

Wekelijks op maandagmiddag/ dinsdagmiddag en donderdagmiddag van
15.00 uur tot 18.00 uur (9 uur per week). Eén a twee zaterdagen per
maand en tijdens schoolvakanties ben je meerdere dagen beschikbaar om
de kinderen thuis of op een groepslocatie van Wille te begeleiden.

Plaats:

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

Wat vragen wij
• Een relevant MBO diploma: (S)PW; Maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg niv. 3 of 4 of
een opleiding tot Verzorgende
• De voorkeur gaat uit naar een medewerker met enige jaren ervaring
• 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.

