Pulse zoekt een

Invalkracht Pedagogisch medewerker Voorschool en Puzzelgroep
Pulse staat voor
Wonen in een wijk waarin je je thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je
bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Pulse richt zich op alle bewoners
van IJsselstein en Lopik: van jong tot oud. We organiseren ons werk samen met burgers: we zoeken
ideeën en vragen, stimuleren en faciliteren initiatief, mobiliseren en coördineren vrijwillige inzet.
Met 54 professionals en ruim 500 vrijwilligers bereiken we heel veel.

De functie
Pedagogisch medewerker op de Voorschool
Pulse heeft drie Voorschool locaties in IJsselstein: de Petteflet, de Klimladder en de WIJ. Op de
Voorschool worden per groep 16 peuters opgevangen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De kinderen
hebben veelal een indicatie op basis van risico op een taalachterstand. Drie keer per week komen zij
naar de Voorschool van 08.40-14.00 uur. Op elke locatie werken per dagdeel twee collega’s. De
Voorscholen zijn geopend van maandag t/m donderdag.
Er wordt gewerkt met het thema Uk&Puk. De knuffel Puk is het gezicht van de groep voor de
kinderen. Elke maand wordt er een nieuw thema behandeld, zoals ‘Dit ben ik’, ‘Eet smakelijk’ en ‘Oef
wat warm’. Met dagritmekaarten worden de activiteiten van de dag aangegeven.
Pedagogisch medewerker op de Puzzelgroep
In Kindcentrum WIJ heeft Pulse de Puzzelgroep, hier komen maximaal acht kinderen drie keer per
week (16 uur). We bekijken daar in samenwerking met de jeugdverpleegkundige en de
orthopedagoog welke hulp het kind nodig heeft. Voor de ouder(s) bieden wij ondersteuning in de
thuissituatie om samen te werken aan de ontwikkeling van het kind. We begeleiden het kind terug
naar de reguliere Voorschool, maar wanneer er complexere vragen of zorgen blijven bestaan wordt
gezocht naar een passend vervolgtraject. Op de Puzzelgroep werken twee medewerkers.
De Puzzelgroep is voor kinderen met een verwijzing van de Jeugdgezondheidszorg (het
consultatiebureau).
Bij afwezigheid van één van deze collega’s, word jij benaderd om in te vallen op de Voorschool of de
Puzzelgroep.

We zoeken iemand met :
➢
➢
➢
➢
➢

MBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding Pedagogisch medewerker of SPW 4.
CED certificering voor Uk&Puk.
Niveauverklaring Nederlandse taal 3F.
EHBO/BHV gecertificeerd.
Ervaring en affiniteit met het werken met kinderen en vrijwilligers.
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➢ Feeling voor wat er leeft onder de kinderen en hun ouders, aansluiten bij hun wensen en
mogelijkheden.
➢ Zeer goede sociale vaardigheden, in staat aan te sluiten bij en contact te maken met een
diverse groep mensen.

Wij bieden:
Een prettige werkplek binnen een middelgrote welzijnsorganisatie met een goede werksfeer, in een
team met ruimte voor creativiteit. De functie is ingeschaald in schaal 5 CAO Sociaal Werk. Er is een
Individueel Keuze Budget (IKB), reiskostenvergoeding en loopbaanbudget (LBB).

Is dit jouw nieuwe uitdaging ?
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met locatieleidster Stella Langezaal op telefoonnummer
06 55771587. Je brief en CV kun je tot 6 december 2020 sturen naar Mirjam Pauptit
m.pauptit@stichting-pulse.nl.
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