Pedagogisch coach/Vve coach
24 uur per week met mogelijkheid tot uitbreiding

Per 1 augustus 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren
pedagogisch coach/vve coach voor onze locaties in Groningen en Drenthe voor
24 uur per week.
Je bent een specialist op het gebied van ontwikkeling van jonge kinderen en
sterk in het coachen van collega’s in de praktijk en bent bekend met het werken
met Vve programma’s en opbrengst bewust werken. Samen met je collega
pedagogisch coaches en Vve coaches maak je deel uit van de afdeling kwaliteit
en draag je bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch
en Vve beleid van Kids First COP groep.
Als pedagogisch coach/Vve coach geef je inhoud aan de volgende taken:










Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het pedagogisch beleid
en dit vertalen naar de praktijk op de werkvloer;
Het coachen van pedagogisch medewerkers op aanvraag en op thema;
Het coachen en begeleiden van medewerkers bij het uitvoeren van het
VVE programma. Je maakt hierbij gebruik van passende interventies en
instrumenten;
Het begeleiden en bewaken van het opbrengstbewust werken op de Vve
groepen;
Het signaleren van knelpunten en initiëren van verbetertrajecten;
Het vertalen van observaties naar concreet haalbare doelen;
Het bewaken en borgen van de uitgezette beleidslijnen;
Het vergroten van de bekendheid met en het laagdrempelig aanbieden
van coaching binnen de organisatie;
Het signaleren van hiaten, knelpunten in kennis, vaardigheden en
houding bij pedagogisch medewerkers;

Wat betekent dit in de praktijk?
Als pedagogisch coach / Vve coach ben je regelmatig aanwezig op de locaties. In
jouw rol als coach ondersteun je medewerkers bij het opdoen van kennis en het
verder ontwikkelen van pedagogische vaardigheden en in de uitvoer van het Vve
programma. Je levert hiermee een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het
(pedagogisch) handelen op de locaties. Je adviseert in soms complexe
werksituaties en stelt coachingsplannen op, samen met de pedagogisch
medewerkers. Je werkt zelfstandig in een team van enthousiaste en ervaren
collega’s.

Wij verwachten:

HBO werk- en denkniveau, conform de kwalificatie-eisen in het
functieboek van cao Kinderopvang;

Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en de hierop van invloed
zijnde in- en externe ontwikkelingen binnen Peuteropvang, KDV, en
BSO;

Ervaring met en kennis van Vve programma’s, opbrengstbewust werken
en het werken met de KIJK wijzer;

Kennis van interventiemethodieken en instrumenten van coaching;

Kennis van de ontwikkelingsfasen en gebieden van kinderen;

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overdragen
van kennis aan pedagogisch medewerkers en het opstellen van
coachingsplannen;

Analytisch vermogen en sensitiviteit voor het signaleren van knelpunten
in de ontwikkeling van medewerkers;

Coachende vaardigheden voor het ondersteunen, stimuleren en
motiveren van medewerkers;

Een actieve bijdrage in de diverse overlegvormen waaronder dat van de
Pedagogisch en Vve coaches.
Wat wij bieden:
Een baan voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging
en kans op een vast dienstverband. Omvang dienstverband: 24 uur met
mogelijkheid tot uitbreiding naar 32 uur, flexibel in te zetten. Inschaling
volgens CAO Kinderopvang.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan jouw persoonlijke
motivatie en CV vóór 12 mei 2021 naar: HR@kidsfirst.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Annemieke van der Horst, via
06-10210536 of annemieke.vanderhorst@kidsfirst.nl.

