[Typ hier]

Junior Beleidsmedewerker
MEANDER EN PROKINO AMSTERDAM
Hou jij je graag bezig met het ontwikkelen en implementeren van (kwaliteits)beleid en andere projecten in de
wereld van de kinderopvang en jeugdzorg?
Kun je projectmatig werken, mensen meekrijgen, doelen scherp houden en deadlines bewaken?
Kun jij je verschillende beleidsonderwerpen makkelijk eigen maken, zoals AVG en IKK?
Ben je een topper in schrijven en herzien van beleidstukken en rapportages?
Heb je een afgeronde hbo opleiding Pedagogiek?
Kun je verbinden en tactvol opereren tussen de dagelijkse praktijk van de regio’s en de centrale stafafdeling?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor onze centrale stafafdeling in Amsterdam zoeken wij een Junior Beleidsmedewerker voor 32-36 uur per week. Je
bent in deze functie de ambassadeur van de afdeling beleid & kwaliteit en helpt de verschillende regiovestigingen met
het implementeren van diverse beleidsdocumenten. Je zult de regiovestigingen regelmatig bezoeken.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Opstellen en herzien van beleidstukken en rapportages, bijvoorbeeld beleid op het gebied van veiligheid,
pedagogisch werken, kwaliteitsysteem, privacy, diverse protocollen.
Implementeren van (kwaliteits)beleid door actief in het land in gesprek te gaan met medewerkers en
leidinggevenden. Enkele lopende projecten liggen op het gebied van de wet IKK en AVG.
Verstrekken van heldere informatie over de implementatie van de diverse beleidsdocumenten. Onder andere
door middel van ons intranet.
Overzien van (de consequenties van) wet- en regelgeving, inspectie-eisen en toetsingskaders op onze
verschillende diensten.

Wat bieden we jou?
Wij vinden plezier in het werk belangrijk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang en zorg bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging. Daarnaast staan wij open voor een medewerker die
dit als opdracht voor 1 jaar ziet.
• Een salaris in schaal 8 of 9 volgens de cao Kinderopvang, afhankelijk van kennis en ervaring
• Een organisatie in ontwikkeling
• Mooi kantoor in het centrum van Amsterdam
Je werkt voor onze drie stichtingen Meander (voor internaten), Prokino Kinderopvang en Prokino Zorg. Vanuit je
functie, persoonlijkheid en expertise lever je een bijdrage aan het perspectief en de ontwikkeling van onze kinderen.
Wij werken met circa 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170 locaties door heel Nederland. Kijk voor
meer informatie op: www.prokino.nl en www.stgmeander.nl.

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Suzanne de Ridder via haar e-mailadres s.deridder@prokino.nl.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 18 januari 2019 een korte motivatie en cv aan Eva Lub, HR adviseur via
vacatures@prokino.nl met als onderwerp: Junior Beleidsmedewerker.

We zien uit naar je reactie!

