Combinatiefunctie: Pedagogisch medewerker en praktijkopleider
Ben jij een gepassioneerd pedagogisch medewerker. Ben je trots op het werk wat jij doet, omdat
je weet dat je iedere dag weer het verschil maakt voor een ander, dan ben je geen Kei in je
werk, dan ben je een Kinderkei!
De functie
Als pedagogisch medewerker sta je iedere dag klaar voor de kinderen. Jij draagt zorg voor een
fijne en veilige omgeving, waarin kinderen worden gestimuleerd en zich kunnen ontwikkelen. Jij
bent het aanspreekpunt voor ouders. Geen dag is hetzelfde en jij weet als geen ander hoe jij kan
inspelen op de behoefte van het kind. Naast je werkzaamheden als pedagogisch medewerker ben
je ook werkzaam als praktijkopleider in deze functie fungeer jij als schakel tussen scholen,
pedagogisch medewerkers, studentwerknemers, stagiaires en leidinggevenden.
Wat doe jij als praktijkopleider?
Jij biedt begeleiding aan student-werknemers en/of stagiaires en/of medewerkers in ontwikkeling
op alle locaties van de Kinderkei.
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Jij weet studenten-werknemers en stagiaires te motiveren en stimuleren.
Jij draagt zorg voor het werven, selecteren en plaatsen van stagiaires en studentwerknemers.
Jij zorgt ervoor dat zij een goede start kunnen maken en regelt alle administratieve
processen.
Jij begeleidt stagiaires en student-werknemers in hun leerproces en creëert samen met
de leidinggevende/groepsverantwoordelijke een stageplek waar zij zich optimaal kunnen
ontplooien.
Jij begeleidt en coach de werkplekbegeleider en zorgt ervoor dat alle betrokkenen
(leidinggevende, stagebegeleiders en werkbegeleiders) op de hoogte zijn van het
leerproces van de stagiair(e) en student-werknemer.

Wat vragen wij?
• Je bent in het bezit van een afgeronde mbo-4 of hbo-diploma gericht op het werken in de
kinderopvang; of een diploma, welke kwalificeert om te werken in de kinderopvang.
• Jij bent bevoegd om als praktijkopleider werkzaam te zijn, of je bent bereid om hiervoor je
bevoegdheid te halen.
• Jij kan goed samenwerken en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Jij bezit organisatievermogen
• Jij werkt minimaal 27 uur over minimaal 3 dagen als pedagogisch medewerker waarbij
kinderopvang onderdeel van de eenheid is.
• Jij bent in het bezit van een 3F certificaat op de onderdelen spreken, gesprek voeren en
luisteren.
• Een enthousiaste betrokken collega die flexibel is en staat voor persoonlijke aandacht en
hoge kwaliteit.

Wat bieden wij?
Wij bieden een afwisselende functie, waarin geen dag hetzelfde is. De Kinderkei is een organisatie
die jou echt wil zien.
Wij bieden jou:
• Een omgeving waarin je mag zijn wie je bent, je wordt gestimuleerd om te doen waar jij in
straalt.
• De kans om iets te doen met jouw creatieve ideeën en wij geven je graag de ruimte om met
ons mee te denken;
• Een salaris conform de cao-kinderopvang.
• Een contract voor minimaal 27 uur, waarin je ook enkele uren per week werkt in de rol van
praktijkopleider.
• Een arbeidsovereenkomst met de duur van een jaar, met de intentie tot verlengen.
Wie zijn wij?
De Kinderkei is een kinderopvang in de omgeving van Wolvega en omstreken. Je komt te werken
in een organisatie met korte lijnen. Wij bieden opvang aan voor kinderen van 0 - 4 jaar op het
kinderdagverblijf en de peuteropvang. Daarnaast bieden wij voorschoolse- en naschoolse opvang
aan voor kinderen van 4 – 12 jaar. De identiteit van de Kinderkei kenmerkt zich door de passie en
de trots van onze medewerkers. Dit merken we door het enthousiasme waarop onze medewerkers
met de kinderen en ouders omgaan. Ook zien we het terug in de ideeën en creatieve oplossingen
die worden gevonden en het schaterlachen wat we regelmatig horen.
Wil jij solliciteren?
Stuur dan snel je CV en motivatie vóór 1 juli naar vacature@dekinderkei.nl.

