Pedagogisch medewerker
PRINS HENDRIK INTERNAAT NIEUWEGEIN
Begeleid jij graag kinderen en jongeren bij hun dagelijks functioneren en volg je hun ontwikkeling op de voet?
Ben je goed in het onderhouden van duurzame contacten met ouders, verzorgers en scholen?
Ben je proactief, flexibel en hou je van organiseren, sport, bewegen en ben je creatief?
Heb je gevoel voor humor en ben je een fijne begeleider en collega?
Heb je een afgeronde pedagogische mbo-4-opleiding, ervaring in groepswerk en inzicht in groepsdynamiek?

Dan is Meander op zoek naar jou!
Voor ons internaat Prins Hendrik in Nieuwegein zoeken wij per direct een pedagogisch medewerker voor 24 uur per
week. We verlangen enige flexibiliteit vanwege de onregelmatige tijden en slaapdiensten.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je neemt de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van de kinderen en jongeren die door de weeks bij
ons wonen op je
Je onderhoudt contacten met ouders, scholen, plaatselijke verenigingen en bent goed op de hoogte van
andere betrokken partijen
Je faciliteert en stimuleert de kinderen en jongeren, verzorgt maaltijden en voert voorkomende financiële,
huishoudelijke en administratieve werkzaamheden uit
Je volgt de individuele ontwikkeling van de kinderen aan de hand van onze methode ‘Mijn plan’
Je bent een echte teamspeler omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen.

Wat bieden we jou?
Meander vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract van 24 uur en alle schoolvakanties vrij
• Salaris in schaal 6 conform de cao Schippersinternaten (tussen € 2.053 en € 2.920 o.b.v. fulltime)
• Ruime vergoedingen voor onregelmatige werktijden en slaapdiensten conform cao Schippersinternaten.
Als medewerker van Meander lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Kijk voor meer informatie op www.stgmeander.nl

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Emmy van Ginkel, teamcoördinator, via e-mailadres
e.vanginkel@stgmeander.nl.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 september een korte motivatie en cv naar
e.vanginkel@stgmeander.nl met als onderwerp: Vacature pedagogisch medewerker.

We zien uit naar je reactie!
Martine:
“Kennis maken met de verschillende
leeftijdsgroepen en karaktertjes is zo ontzettend
leuk!”

