Vacature flexibele pedagogisch medewerker BSO en KDV

Samenwijs Opvang is een organisatie met kindcentra in Hilvarenbeek, Esbeek, Diessen, BiestHoutakker, Haghorst en Middelbeers. Wij werken in Samenwijsverband nauw samen met de
basisscholen. Samenwijs biedt dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, tussen schoolse
opvang en gastouderopvang.
Wij zoeken voor alle locaties per direct enthousiaste pedagogisch medewerkers die op basis van een
oproepcontract met vaste uren onze teams willen komen versterken.
Als pedagogisch medewerker zorg je met hart en ziel voor de kinderen, ben je je bewust van de
opvoedkundige taak en verantwoordelijkheden die je hebt, heb je nauw contact met de ouders en
ben je uiteraard het visitekaartje van Samenwijs.
De taken zullen onder andere zijn:






Zorgen voor een huiselijke sfeer waarin kinderen zich veilig en ouders zich welkom voelen;
Ontwikkelingsgericht werken met kinderen waarbij je de ontwikkeling van ieder individueel
kind nauwlettend in de gaten houdt;
Actief bezig zijn met de kinderen en het voorbereiden van activiteiten;
Het verrichten van licht huishoudelijke taken;
Collegiale ondersteuning.

Functie-eisen:









Passie voor het werken met en zorgen voor kinderen;
Enthousiasme en creativiteit;
Flexibele inzetbaarheid;
Minimaal 3-5 dagen per week inzetbaar;
Een diploma Pedagogisch medewerker Kinderopvang (niveau 3)
of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4);
Zowel zelfstandig als in een team kunnen functioneren;
In bezit van VVE-certificaat;
Bij voorkeur in het bezit van 3F taalniveau.

Wat bieden wij jou:






Een prettige werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
Een enthousiast en kundig team collega’s;
Een werkomgeving waarin je samen met je collega’s met toewijding en plezier kunt bijdragen
aan de opvang en ontwikkeling van kinderen;
Een dienstverband voor bepaalde tijd met een min– max arbeidsovereenkomst, met de
mogelijkheid tot een vaste aanstelling in de toekomst;
Salariëring volgens de CAO Kinderopvang.

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar
personeel@stichtingsamenwijs.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nancy
Zeebregts, telefoon 013-5057504.

