Vind jij het heerlijk om te regelen, organiseren
en wil jij een positieve bijdrage leveren aan de opvang van kinderen?
Wij zijn voor de regio Laagveen te Den Haag op zoek naar een:

coördinator (8 uur per week)
Wie zijn wij?
Kinderstralen is de specialist in de opvang van kinderen op basisscholen. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen zich prettig voelen tijdens de overblijf op scholen en doen er dan
ook alles aan om dat te faciliteren. ‘Gewoon een warm nest’, is wat wij onze
overblijfkinderen bieden en natuurlijk ook zeker onze eigen medewerkers.
Wat ga je doen?
Jij bent de ‘spin in het web’ als het gaat om de dagelijkse organisatie van de overblijf op
de school waar je aan de slag gaat. Je stuurt het overblijfteam aan, weet hen te
enthousiasmeren, je ziet toe op het pedagogisch handelen en zorgt ervoor dat de regels
van de school worden nageleefd tijdens de overblijf. Met het maken van het rooster heb jij
geen enkele moeite, je voert gesprekken met nieuwe medewerkers en vindt het heerlijk
om hen wegwijs te maken binnen het team. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de
schooldirectie en het lerarenteam als het gaat om de voortgang van de
overblijfactiviteiten en hebt contact met ouders over eventuele incidenten.
Uiteraard stem je daarnaast regelmatig af met je regiomanager, die jou ondersteunt in je
rol als coördinator.
Wat vragen wij?
• Je hebt ervaring in het werken met kinderen (4-12 jaar)
• Je hebt tenminste een afgeronde mbo-opleiding, richting pedagogisch werk.
• Je bent goed in organiseren, het begeleiden van een team en je staat stevig in je
schoenen.
• Je bent beschikbaar op schooldagen tussen 11:30-13:30 uur en woont bij voorkeur
in de directe omgeving van de school.
Enthousiast?
Ben je na het lezen van deze oproep super enthousiast om aan de slag te gaan? Reageer
dan snel door een korte motivatie en cv te sturen naar werkenbij@kinderstralen.nl Heb je
toch nog vragen? Bel dan naar ons Centraal Bureau, 030-244 48 99 (tot 16:00 uur).

