Pedagogisch Medewerker Peuterspeelschool (m/v)
(5 ochtenden per week)

Voor onze acht peuterspeelscholen in Haarlem, zijn wij op zoek naar een enthousiaste
Pedagogisch medewerker voor 5 ochtenden per week. Deze ochtenden zullen verdeeld
worden over onze 8 locaties.
Wie zijn wij?
Haarlem Effect is een Haarlemse welzijnsorganisatie. Buurtbewoners worden zoveel mogelijk
gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten in de wijk. We werken nauw samen met
andere organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven, zodat buurtbewoners zich veilig en op hun
gemak voelen. Jong en oud bieden we uitdagend vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding, en
een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. Op maat kijken we waar wensen en
behoeften van buurtbewoners kunnen aansluiten bij wat er al in de buurt is.

In opdracht van de gemeente Haarlem voeren we dit werk uit op verschillende plekken
in de wijken: in wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen en jongerencentra, maar ook
in de wijk en op locaties van de samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra.
Wat ga je doen?
Jij geniet van het werken met kinderen en moedigt de peuters aan zich te ontwikkelen
en de wereld om hun heen te ontdekken. Als Pedagogisch medewerker heb je een
actieve, ondersteunende en stimulerende rol naar de kinderen. Je hebt een positieve
benadering, met een rustige uitstraling naar de kinderen, met als doel een veilige plek
voor de peuters creëren waarin de peuter zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Je
geeft warmte en hebt aandacht voor elk kind individueel én in de groep. Je helpt het
kind zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te
ontwikkelen. Haarlem Effect werkt aan de hand van thema’s met het programma Uk &
Puk. Je houdt de ontwikkeling van de peuters bij in het online programma KIJK!
Ook is het jouw rol als Pedagogisch medewerker om de ouder te informeren. Bij het
ophalen neem jij hen mee in de ontwikkeling van de kinderen.
Herken jij jezelf hierin?
Je hebt een afgeronde MBO opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 of 4 of je bent HBOgediplomeerd in een richting waarmee je bevoegd bent om in de kinderopvang te mogen
werken. Ook ben je gecertificeerd voor Voorschoolse Educatie (VE).
Je bent flexibel inzetbaar op alle locaties. Je houdt je, samen met je collega’s, bezig met allerlei
leuke (groeps)activiteiten aan de hand van de thema’s. Je staat stevig in je schoenen en je bent
een echte aanpakker. Jij staat altijd klaar voor de kinderen én ouders en weet je communicatief

goed te verwoorden. Je spart waar nodig met collega’s en gaat zorgvuldig om met privacy
gevoelige informatie. Het werken met een computer schrikt jou niet af.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden je in eerste instantie een contract aan voor 5 ochtenden per week (eindigt december
2020) met eventueel de mogelijkheid tot vaste uren uitbreiding in te toekomst. Deze functie is
ingeschaald, conform CAO kinderopvang, in schaal 6 (€2.116 - € 2.886).
Solliciteren of meer weten?
Spreekt deze vacature je aan? Solliciteren op deze vacature kan door je motivatiebrief en cv
vóór 10 augustus a.s. te sturen naar werving@haarlemeffect.nl ovv vacature
peuterspeelscholen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemieke Koelemij,
telefoonnummer 06-10282346.
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) vereist.

Haarlem Effect streeft ernaar om in haar personeelssamenstelling een afspiegeling te vormen van de
samenleving. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

