Wij zoeken een positieve en enthousiaste collega!
Ben jij een teamspeler die met ons meedenkt en mee droomt en
daardoor onze organisatie nog meer tot een succes maakt?
Sta je stevig in je schoenen, denk je in oplossingen, is autorijden geen
probleem voor jou en ben je creatief en positief?

→ Dan ben jij dé collega die wij zoeken.
Voor onze locatie te Utrecht zijn we per 1 juni 2022 op zoek naar een collega
die ons team voor 32u of 36u komt versterken.
Kindertraining Nederland biedt dagbesteding, vakantieopvang, logeeropvang
én kindercoaching en kindertherapie.
Ondanks dat we een klein team en een kleine organisatie zijn, zijn we
vooruitstrevend en uniek. Werken met kinderen binnen ons bedrijf is enorm
veelzijdig: het vraagt visie, passie, kwaliteit en professionaliteit! Wij geloven dat
élk kind zich kan ontwikkelen en daarom is ons motto: “We kunnen niet van elk
kind een ster maken, wel kunnen we ze allemaal op hun eigen manier laten
stralen!”
Wat is de vacature?
Voor onze specialistische begeleiding, de HeppieKidZ & HeppieDayZ groep,
zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde collega m/v die ons team komt
versterken voor 32u of 36u.
Als teamlid van HeppieKidZ & HeppieDayZ biedt je onze deelnemers fijne en
zinvolle dag. Met een 1 op 2 / 1 op 1 afgestemd programma biedt je structuur,
veiligheid en nabijheid. Je activeert en motiveert de deelnemers en maakt
gebruik van je creativiteit om hun vaardigheden te trainen.
Daarnaast draag je zorg voor het halen en brengen van deelnemers naar huis (per
auto), haal je tussendoor boodschappen en biedt je persoonlijke verzorging (zoals
de toiletgang en luiers verschonen).
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Functie eisen
Starten in juni 2022;
★
Een diploma (minimaal) richting zorg en welzijn op niveau 4;
★
Een rijbewijs én bereidheid tot het vervoeren van de deelnemers;
★
Enthousiasme en passie voor het werken met de doelgroep van de
★
HeppieKidZ & HeppieDayZ;
Ervaring met het begeleiden van kinderen en jong volwassenen met een
★
ontwikkelingsachterstand;
Het kunnen vertalen van ontwikkelingsmogelijkheden van de doelgroep
★
naar passende activiteiten;
Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
★
Bereidheid tot werken tijdens schoolvakanties, logeerweekenden en bij
★
afwezigheid van een collega;
Wat bieden wij
Een jong en fris bedrijf volop in ontwikkeling;
★
Een positief, actief, professioneel en gezellig team;
★
Een dienstverband voor 32 uur of 36 uur per week;
★
Een salaris van €2.291,- tot €3.279,- per maand (afhankelijk van ervaring,
★
gebaseerd op fulltime dienstverband volgens CAO sociaal werk);
Een vergoeding voor o.a. woon-werkverkeer, dienstreizen en een VOG;
★
De mogelijkheid om ook te werken als kindercoach, kindertherapeut.
★

Meer weten?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jennie de
Weerd: 06-40178436
Zie daarnaast de website: www.heppiekidz.nl voor informatie over
HeppieKidZ&HeppieDayZ. En de websites: www.kindertrainingnederland.nl en
www.minimuzikantjes.nl.
Sollicitaties ontvangen wij graag per email op het email adres:
jennie@kindertrainingnederland.nl
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