Schaduwcoach / Pedagogisch Medewerker
De Jonge Ontdekker biedt begeleiding aan kinderen tussen de 4 en 14 jaar die behoefte hebben aan extra
ondersteuning in hun ontwikkeling. Kinderen met ADHD of ASS met een zorgvraag ontvangen begeleiding in de
school, thuis of op locatie / bij onder andere vrijetijdsbesteding. Op locatie is er een voorziening voor thuiszitters
die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan onderwijs op school.
Wij zijn op zoek naar:
Schaduwcoach/Pedagogisch medewerker
(4 a 5 ochtenden schaduwcoach, 3 middagen naschoolse begeleiding)
Het betreft een vacature voor 32 - 36 uur per week. De begeleiding heeft betrekking op het bieden van
ondersteuning aan de leerling in de klas, in het primair onderwijs. De begeleiding richt zich op sociaal
emotionele leerdoelen en executieve functies met als doel dat schooluitval wordt voorkomen.
Is het jouw ultieme doel om kinderen optimaal te laten profiteren van onderwijs. Heb je affiniteit met de
doelgroep complexe problematiek en heb je een positieve, rustige maar energieke uitstraling? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Wij vinden het belangrijk dat je voldoet aan de volgende eisen:
· In het bezit van een Hbo-diploma op het gebied van Pabo, Psychologie, Social Work, SPH, Pedagogiek
· Ervaring met doelgroep ASS, ADHD en andere gedragsproblematiek
· ervaring in het onderwijs
· goede communicatieve eigenschappen
· positieve, rustige doch energieke uitstraling
· planmatig en methodisch kunnen werken
· flexibel en op zoek naar een uitdaging.
Mocht je geïnteresseerd zijn, dan ontvangen we je motivatie en cv graag. Voor meer informatie over De Jonge
Ontdekker kun je terecht op onze website www.dejongeontdekker.nl of neem contact op met Ans van Wijk, 0307271160
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
•
•
•

Vakantiegeld
Pensioen
Flexibele werkuren

Contractduur 12 maanden
Parttime uren: 32 per week
Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd
Salaris: Vanaf €2.300,00 per maand
Werkschema:
•
•

Flexibel werkrooster
Weekend

Ervaring:
• Begeleider: 2 jaar (Vereist)
Opleiding:
• HBO (Aanbevolen)

