Pedagogisch medewerker
Vacature: Per 15 december 2020
Periode: 15 december – 15 mei 2021 (mogelijk langer)
Combinatie: KDV en BSO 24 uur
Locatie: Kindercentrum De Klaver-Heijplaat en Kindercentrum De Wonderwolk 0-12 jaar.
Wij zijn opzoek naar een pedagogisch medewerker die het team van Kinderopvang 1,2,3 komt versterken.
De functie is flexibel (KDV en BSO) wat betekent dat jouw dagen in overleg van maandag t/m vrijdag
worden bepaald.
Wie ben jij?
Jij bent een ervaren, enthousiaste en zorgzame collega die in staat is een dragende rol op zich te nemen in
het team. Je hebt oog voor het groepsproces en de signalen van de kinderen. Je bent flexibel, daadkrachtig
en durft te vragen. Je hebt een passie om te werken met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Om
onderdeel te kunnen worden van ons team ben jij in bezit van een diploma (MBO3, MBO4 of HBO) die jou
kwalificeert om in de kinderopvang te mogen werken.
Waar ga je werken?
Je bent werkzaam op onze beide locaties; KC De Klaver-Heijplaat en KC De Wonderwolk. KC De KlaverHeijplaat bestaat uit twee groepen; KDV De Klavertjes 0-4 jaar en BSO De Heijplaatjes 4-12 jaar. We vormen
een integraal kind centrum met basisschool De Klaver-Heijplaat en peuterschool Peuter en Co. Hierdoor
werk je niet alleen met je naaste collega’s maar ook met die van de andere groepen.
KC De Wonderwolk heeft drie groepen; KDV De Wonderwolkjes 0-4 jaar, KDV De Zonnestraaltjes 2-4 jaar en
BSO De Donderwolken 4-12 jaar. KC De Wonderwolk heeft een christelijke grondslag en is gevestigd in kerk
‘Zout der Aarde’.
Jouw nieuwe team
Jij vormt samen met jouw collega’s het vertrouwde en vaste gezicht voor de ouders en kinderen. Je werkt
in een klein, zelfstandig en dynamisch team die elkaar aanvult en versterkt. Deze samenstelling zorgt
ervoor dat er ruimte is voor eigen inbreng, meedenken en ideeën aandragen. Maar ook plezier met elkaar
is niet weg te denken op de groep.
Wij bieden wij jou?
- Een dynamische werkplek met zelfstandigheid en ruimte voor eigen inbreng
- Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling
- Aandacht voor kwaliteit
- Salaris conform CAO Kinderopvang, salarisschaal 6 tussen € 2047,- en € 2793,- bruto per maand, op basis
van 36 uur per week.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
- Pensioen
- Vakantiegeld.

Word jij onze nieuwe collega? Mail dan jouw CV en motivatie voor 30 november naar
info@kinderopvang123.nl.

