Vacature
Plateau Integrale Kindcentra
Assen zoekt een:

Pedagogisch
medewerkers
Kinderopvang
En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Bij Plateau Integrale Kindcentra komen kinderen van
0 tot 13 jaar samen om te leren, te spelen, te
ontmoeten en zich te ontwikkelen. Plateau is binnen
de gemeente Assen dé organisatie voor primair
onderwijs en kinderopvang.
Wij gaan uit van een dagprogramma op het gebied
van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen.
Onze kind centra worden als één geheel geleid en de
medewerkers vormen één team. Uitgangspunt voor
alle activiteiten is dat het belang van het kind voorop
staat.
Plateau heeft 13 kindcentra voor primair onderwijs,
waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs en 1 voor
speciaal onderwijs. Wij bieden diversiteit door onder
meer Jenaplan-, Dalton-, Ervaringsgericht- en TLIMonderwijs aan te bieden. Daarnaast beschikt Plateau
over een leercentrum voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (13-20 jaar) en een onderwijskundig
expertisecentrum voor het jonge kind (4-7 jaar).
Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen.
Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag onderwijs en
opvang voor duizenden kinderen in Assen.
Een goed begin – scholing en begeleiding
Plateau wil nieuwe goed opgeleide en gemotiveerde
pedagogisch medewerkers graag binden aan haar kind
centra. Daarom word je vanaf de start goed begeleid.
Al onze locaties zijn VVE gecertificeerd. Heb je het VVE
diploma en/of de taaltoets nog niet behaald dan

faciliteren wij deze scholing. Verder word je bij de
start door onze pedagogische coach geïnformeerd
over de dagelijkse praktijk en kun je met vragen bij
haar terecht. En verder:
• Deelname aan scholing (zoals VVE-training Uk en
Puk, Taalniveau 3F, Kinder EHBO en Babytraining)
• Werken op oproepbasis, maar ook als flexer voor
een nader overeen te komen aantal uren,
minimaal 6 uur per week
Functie eisen
Je hebt een afgeronde kindgerichte MBO opleiding,
die kwalificeert voor de functie van pedagogisch
medewerker (minimaal niveau 3) en je hebt het VVE
diploma en de taaltoets gehaald (of bereid zijn deze te
behalen).
• Je bent creatief en beschikt over een gezond
gevoel voor humor
• Je hebt een passie voor kinderen en straalt dit
ook uit
• Je bent flexibel en bereid op wisselende dagen,
tijden en locaties te werken
• Je bent minimaal 3 doordeweekse dagen
beschikbaar.
Wil jij werken in een leuke, dynamische organisatie
met enthousiaste en professionele collega’s? Mail
jouw sollicitatiebrief en CV naar :
secretariaat@plateau-assen.nl.

