
 

 

 

 
 

Geef jij kinderen graag een zetje in de 
goede richting? Dan ben je welkom in 

de wereld van KindeRdam! 

Om bij KindeRdam te kunnen werken, moet jij wat in je mars hebben. Want KindeRdam heeft veel te bieden, maar 
we vragen er ook veel voor terug! Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe: hun kinderen. Dat vertrouwen 
willen wij waarmaken, iedere dag opnieuw. Dat kan alleen met mensen die diezelfde instelling hebben. Bevlogen 
mensen met hart voor kinderen. Die niet willen stilstaan, maar zich voortdurend willen blijven ontwikkelen in hun 
vak. En die samen met collega’s de beste kinderopvang in Rotterdam willen bieden. Voel jij je aangesproken? Dan 
nodigen we je van harte uit om te solliciteren. 

 

Projectmedewerker Zorgcoördinator (M/V) 
(vacaturenummer 18-81) 

Arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 24 uur per week 
1  maart tot en met 31 juli 2019 

Zwangerschapsvervanging 
 
 

Als Projectmedewerker Zorgcoördinator houd jij je vooral bezig met de begeleiding van kinderen die een extra steuntje 

in de rug kunnen gebruiken. Bij KindeRdam noemen we dat Plusopvang. Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, 

fungeer je als spin in het web voor ouders, pedagogisch medewerkers, locatie- en clustermanagers en ketenpartners.                                

Je taken bestaan uit: 
• het doen van intakes en het doorlopen van het proces van indicering tot plaatsing 

• het maken en bewaken van begeleidingsplannen in overleg met ouders en pedagogisch medewerkers.  

• het open communiceren met ouders. Je wisselt informatie uit, motiveert ouders gebruik te maken van hulp en 
draagt zorg voor verwijzingen 

• het ondersteunen en adviseren van pedagogisch medewerkers en hun  

• het onderhouden van goede relaties met ketenpartners zoals het wijkteam, CJG, GGD, scholen, fysiotherapie 
en logopedie 

 

Wij verwachten van jou: 
• minimaal hbo werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding maatschappelijk werk 

• analytisch vermogen, gericht op het vertalen van hulpvragen naar adequate ondersteuning en begeleiding 

• pedagogische kennis en ervaring (bijvoorbeeld bij jeugdhulpverlening, jeugdzorg of GGZ) 

• kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving 

• sterke communicatieve vaardigheden en een resultaatgerichte instelling 
 

Wij bieden je: 
• een fijne werkomgeving waarin je werkt binnen een groot en divers team 

• inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, minimaal € 2.793 en maximaal € 4.155  

per maand bij een werkweek van 36 uur 

 

Solliciteren 
Solliciteren kan tot 19 december 2018 via het sollicitatieformulier op onze website www.kinderdam.nl/vacatures. 
Wil je meer weten over de vacature? Bel gerust met Yvonne Vorage, telefoonnummer 010 44 300 33. Een taaltoets 
en AMN-scan kunnen, indien nodig, onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

https://www.kinderdam.nl/kinderdamvacatures/sollicitatieformulier
http://www.kinderdam.nl/vacatures

