Pulse zoekt met spoed een

Pedagogisch medewerker Voorschool
(13 uur per week)
Pulse staat voor:
Stichting Pulse is dé welzijnsorganisatie van en voor alle inwoners van IJsselstein en Lopik.
Wij streven naar het wonen in een omgeving waarin bewoners zich thuis en veilig voelen, waar
iedereen meedoet en een bijdrage levert. Stichting Pulse organiseert dit samen met 50 professionals
en ruim 500 vrijwilligers en samen bereiken we heel veel!
Stichting Pulse is een platte organisatie. De leiding bestaat uit een directeur en een manager.
Pulse kent verschillende werkgebieden en projecten; van buurtbemiddeling tot taalondersteuning,
van jongerenwerk tot sociale activering, van voorschool tot meldpunt hulp aan huis.

De functie
Voor de Pulse Voorschool locaties De Klimladder en VE WIJ in IJsselstein zoeken wij een enthousiaste
en gepassioneerde medewerker voor de woensdag en donderdag. Wil jij een groep van 16 peuters
opvangen en een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling? Dan zoeken wij jou! De peuters hebben een
indicatie op basis van risico op een taalachterstand en samen met je collega’s speel jij een rol om de
taalontwikkeling te stimuleren. Op de Voorschool werken we met het thema Uk&Puk. De knuffel Puk
is het gezicht van de groep voor de kinderen. Samen met jouw collega worden Puk en jij een team.

We zoeken iemand met :
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding Pedagogisch medewerker of SPW 4.
CED certificering voor Uk&Puk of bereid om daarin te scholen.
Niveauverklaring Nederlandse taal 3F.
EHBO/BHV gecertificeerd of bereid om daarin te scholen.
Ervaring en affiniteit met het werken met kinderen en vrijwilligers.
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 6 CAO Kinderopvang. De contracturen
bedragen 13 uur per week. Je werkt 14,5 uur per week, zodat je tijdens alle schoolvakanties vrij bent.

Is dit jouw nieuwe uitdaging ?
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Brigit den Hartog op telefoonnummer 06-47372561.
Je brief en CV kun je sturen naar Mirjam Pauptit m.pauptit@stichting-pulse.nl.
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