VILLA PINEDO ZOEKT EEN PEDAGOOG MET ERVARING
ALS PROJECTMANAGER
Stichting Villa Pinedo is sinds 2011 ‘De plek voor kinderen van gescheiden ouders’. De missie:
kinderen van gescheiden ouders zijn even gelukkig als alle andere kinderen.
Een team van 232 ervaringsdeskundige jongeren (vrijwilligers), geeft tips en adviezen aan andere
kinderen van gescheiden ouders, ouders en professionals. Dit doen zij onder andere via online fora,
een online training, face-to-face workshops en via het Buddyprogramma, waarmee landelijk al 1950
kinderen van gescheiden ouders zijn gekoppeld aan een Online-Buddy. Het team van Villa Pinedo
bestaat, naast de groeiende jongerencommunity, uit 7 vaste medewerkers en meerdere
oproepkrachten.
Het Buddyprogramma van Villa Pinedo is gestart in 2016. In dit programma zijn vrijwilligers (18-25
jaar) met gescheiden ouders, de Online Buddy van een jonger kind (10-23 jaar) dat ook gescheiden
ouders heeft. Deze Buddy’s chatten in de door ons ontwikkelde en beveiligde MyBuddy App met 2
tot 4 kinderen en zij delen hierin hun eigen ervaringen, bieden een luisterend oor en geven tips. Ook
beantwoorden zij vragen van kinderen en ouders op het forum van Villa Pinedo. Alle Buddy’s worden
door ons getraind en gecoacht on-the-job. Door deelname aan het Buddyprogramma beoogt Villa
Pinedo niet alleen het welbevinden van kinderen die een Buddy aanvragen te vergroten, maar ook
dat van de Buddy’s zelf.
Waar zijn we naar op zoek?
Als Pedagoog met ervaring als Projectmanager, ben je een echte duizendpoot. Je draagt zorg voor de
kwaliteit van het Buddyprogramma, het bewaken van de processen en ontwikkelen van onze
pedagogische aanpak en de algemene strategie van het Buddyprogramma. Dat doe je door, samen
met de Vrijwilligersmanager, ervoor te zorgen dat de vrijwilligers pedagogisch goed toegerust zijn om
hun taken bij Villa Pinedo uit te voeren om zich te kunnen ontwikkelen in hun rol als Buddy.
Tevens ben je in staat om het overzicht te behouden over de uitvoering van het Buddyprogramma
om de kwaliteit hiervan te bewaken; je hebt inzicht in wat het Buddyprogramma nodig heeft om
goed te kunnen blijven draaien, kan zien waar mogelijkheden liggen en waar verbeteringen kunnen
worden aangebracht. Je bent in staat om prognoses te stellen over de groei en hierop te anticiperen.
Je stuurt ons enthousiaste team van pedagogen en psychologen aan en motiveert hen, zodat zij op
niveau blijven functioneren. Je verzorgt de maandelijkse vrijwilligerstraining en draagt zorg voor de
kwaliteit hiervan zodat de vrijwilligers functioneren op het niveau dat Villa Pinedo van hen verwacht.
Je bent goed in communiceren en transparant in je werkwijze. Daarnaast kun je goed aansluiten bij
de belevingswereld van kinderen en jongeren, en kun je de Buddy’s hierin trainen. Je hebt ervaring
met het bespreekbaar maken van onderwerpen als kindermishandeling, automutilatie en
loyaliteitsconflicten. Je bent een aanpakker en vindt het leuk als er veel dynamiek is in een
organisatie. Je houdt ervan om verschillende taken te hebben.

Jouw kennis en ervaring
Je hebt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde sociale opleiding (minimaal HBO) zoals Pedagogiek, Social Work of
(Toegepaste) Psychologie
Minimaal 5 jaar werkervaring als projectmedewerker of projectmanager
Aantoonbaar ervaring met kwaliteitsbewaking in pedagogische programma’s
Ervaring in het werken met vrijwilligers
Kennis van en ervaring met (online) communiceren met kinderen
Zelf ook ervaring met gescheiden ouders
Kennis van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen

Jouw kwaliteiten
Je bent:
• Pro-actief
• Resultaatgericht
• Een teamspeler
• In het bezit van een helikopter-view
• Gestructureerd
• In staat om anderen goed te motiveren
Wat biedt Villa Pinedo
•
•
•
•
•

Een intrinsiek gemotiveerd, hardwerkend, ‘hands on’ team
Een enorm groeipotentieel in een markt waar steeds meer belangstelling is voor – en
vraag naar- de expertise en methodiek van Villa Pinedo
Een gezellige werkplek in Amsterdam, waar onze jongeren regelmatig binnen komen
vallen
Een contract voor tussen de 32 en 38 uur
Salarisindicatie: bruto 2850 - 3500 afhankelijk van ervaring (exclusief vakantiegeld),
o.b.v. een fulltime dienstverband (38 uur)

Interesse?
We zijn benieuwd naar jou en zien je cv en motivatie graag tegemoet voor 10 mei :
info@villapinedo.nl t.a.v. Marsha Pinedo o.v.v. vacature Pedagoog met ervaring als Projectmanager.

