VACATURE MENTOR

“Ieder kind is kansrijk!”
Een goede start in de ontwikkeling van een kind is belangrijk om een veilige basis te leggen voor de
toekomst. Kinder Company is er voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar, waarbij er zorgen zijn over de
ontwikkeling. Met een individueel ontwikkelingsprogramma voor het kind en een stimulerend
gezinsprogramma voor ouders, zijn wij gericht op kind én ouder. Alles met als doel om de
ontwikkeling van het kind optimaal te bevorderen, zodat het voldoende vaardigheden opbouwt en
een stevige basis meekrijgt om zich na het traject verder te ontwikkelen in een (voor)schoolse
omgeving.

Wat houdt de vacature in?
Deze vacature betreft een zwangerschapsvervanging voor de functie van Mentor, met de
mogelijkheid om het dienstverband te verlengen vanwege uitbreiding van het team. Een mentor
van Kinder Company is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen komen twee
dagen per week naar Kinder Company, waarbij je als Mentor door middel van gerichte stimulering
en training het kind één op één nieuwe vaardigheden aan leert. Als Mentor ben je vast
aanspreekpunt voor ouders en verantwoordelijk voor het uitvoeren van ons stimulerend
gezinsprogramma. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig op pad te gaan, om begeleiding te
bieden op de peuterspeelzaal of in de kleuterklas.
Je neemt deel aan wekelijkse cliënt overleggen en hebt door eigen kennis en ervaring relevante
inbreng. Alle activiteiten met de kinderen en contactmomenten met ouders of externe worden
gerapporteerd. Transparant en pro actief werken worden van je verwacht, als teamplayer in een
dynamische organisatie.
Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Beschikbaar vanaf maart 2021, voor 24 uur per week.
Minimaal een op de functie afgestemde HBO – opleiding.
Je bent SKJ geregistreerd (dit is een vereiste).
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend.
Je hebt ervaring in het begeleiden van kinderen en opvoeders.
Je bent enthousiast, accuraat en werkt graag in teamverband.
Je bent gewend contact met externe professionals te onderhouden en beschikt over goede
contactuele eigenschappen.
• Werkervaring is gewenst.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website;
www.kinder-company.nl.
Alvast een kijkje achter de voordeur nemen?
Zoek ons dan op via facebook of instagram!
Denk jij dat je perfect binnen Kinder Company past?
Stuur dan voor maandag 28 december een sollicitatiebrief
met CV en foto naar simone@kinder-company.nl.

|

www.kinder-company.nl

|

Berkenlaan 2A, 6711RN Ede

|

info@kinder-company.nl

|

