Pedagogisch Coach/beleidsmedewerker Peuterspeelscholen (m/v)
8 uur per week
Voor vier peuterspeelscholen in Haarlem, zijn wij op zoek naar een enthousiaste Pedagogisch
Coach/beleidsmedewerkermedewerker. Je werktijden vallen onder werktijd van de pedagogisch
medewerkers en aansluitend aan de ochtend. Het gaat om een aanstelling van 8 uur per week
verdeeld over 2 ochtenden. De peuterspeelscholen zijn gesloten in de schoolvakanties.
Wie zijn wij?
Haarlem Effect is een brede Haarlemse welzijnsorganisatie. Met elkaar zorgen we ervoor dat
inwoners van Haarlem en omgeving de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. Van
jong tot oud, van zelfredzaam tot kwetsbaar. We bieden uitdagend vrijwilligerswerk, vrijetijdsen dagbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. Zo bouwen we
samen aan sterke wijken en buurten.
We werken nauw samen met andere organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven, aansluitend
bij de wensen en behoeften van buurtbewoners en bij wat er al is. Dit doen we vanuit onze
wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen, buurttuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk
en op locaties van de samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra. Haarlem Effect
werkt in opdracht van de Gemeente Haarlem, maar rekent in principe elke wijk in ZuidKennemerland tot haar potentiële werkgebied.
Wat ga je doen?
Jij geniet van het ondersteunen en stimuleren van pedagogisch medewerkers en het geven van
sturing in hun ontwikkeling. Je zet je mondelinge en schriftelijke vaardigheden in om het
pedagogisch beleid uit te dragen, kennis over te dragen, informatie en adviezen te geven en het
opstellen van coaching vraagstukken. Je werkt met het kindvolgsysteem KIJK! en ondersteunt
pedagogisch medewerkers in het gebruik hiervan en leidt nieuwe medewerkers hierin op.
Haarlem Effect werkt aan de hand van thema’s met het programma Uk & Puk.
Je signaleert proactief op uitlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van de
medewerker en maakt deze bespreekbaar.

Herken jij jezelf hierin?
Je hebt een afgeronde HBO opleiding die voldoet aan de kwaliteitseisen van de cao
Kinderopvang. Je bent flexibel, staat stevig in je schoenen en je bent een echte aanpakker. Je
vindt het leuk om met verschillende mensen te werken. Je spart waar nodig met collega’s en
gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Het werken met een computer schrikt jou
niet af.
Wat bieden wij jou?
Je komt te werken in een cultuur waarin je collega’s passie hebben voor hun werk en deze
energie ook uitstralen. Je werkt samen met de andere Pedagogisch Coach binnen Haarlem
Effect. Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijk contract voor 8 uur. Bij wederzijdse
tevredenheid kan dit omgezet worden in een vast contract. De functie is ingeschaald conform
CAO Kinderopvang in schaal 9 (€2.793 - € 3.771).
Daarnaast ontvangt je een eindejaarsuitkering van 2% en ben je in de schoolvakanties vrij.
Solliciteren of meer weten?
Spreekt deze vacature je aan? Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot en met 10 augustus
2020 door je motivatiebrief en cv te sturen naar werving@haarlemeffect.nl ovv vacature
pedagogisch coach.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Natasja Brouwer 06 - 41 58 49 02.
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.

