Pedagogisch coach (10 uur)
Beleidsmedewerker (26 uur)
Regio Groningen

Functieomschrijving
Voor onze kinderopvangorganisatie zijn wij per direct op zoek naar een pedagogisch coach voor 10 uur per week én een
beleidsmedewerker voor 26 uur per week. Deze functies kunnen los van elkaar worden uitgevoerd, maar ook gecombineerd (36
uur). Je werkt samen met twee andere pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers. De functie van beleidsmedewerker kenmerkt
zich door het ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen onze organisatie. De pedagogisch
coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan op de werkvloer. De coach heeft een actieve rol in de
verbetering van de pedagogische kwaliteit en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Onze locatie
Je bent verbonden aan meerdere locaties, met verschillende vormen van kinderopvang (KDV, BSO en peuteropvang) in de
gehele regio Groningen. Tamariki is onderdeel van de stichting Primenius, waardoor we meerdere Integrale Kindcentra
(IKC’s) hebben. Je werkt dus niet alleen met pedagogisch medewerkers, maar ook met directeuren en interne begeleiders
in het onderwijs.

Jij bent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatief sterk;
Initiatiefrijk en ondernemend;
Een echte teamplayer;
Zichtbaar enthousiast;
Positief ingesteld;
Stressbestendig;
Gestructureerd en geordend;
In het bezit van een auto;
In het bezit van een diploma welke
kwalificeert voor deze functie.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een mooie kans om onderdeel te zijn van een organisatie die groeit in
IKC-vorming;
Een inspirerende omgeving waarin je gemotiveerd wordt om je zelf te
ontwikkelen;
Een fijne werkomgeving met een goede sfeer;
Een half jaar contract, met kans op verlenging;
Inschaling conform de cao kinderopvang (schaal 9).

Reageer snel op deze vacature!
Stuur je motivatie en cv voor 6 november 2022 naar Marijke Fokkema, directeur kinderopvang.
Wil je eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk ook!
E: Marijke.Fokkema@tamariki.nl
T: 06-31789004
Scholtenswijk 10 l 9665 KN l Oude Pekela www.tamariki.nl

