Vacature Pedagogisch professional Samenwijscentrum St. Jozef
Ter versterking van ons team zijn wij voor Samenwijscentrum St. Jozef op korte termijn op
zoek naar een enthousiaste, ervaren Pedagogisch professional voor 16 - 24 uur per week.

Wat ga je doen?
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. Jij maakt het verschil.
Stichting Samenwijs Opvang staat voor kinderopvang in een veilige, liefdevolle omgeving. In je functie ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Je begeleidt de
kinderen zowel in groepsverband als individueel op een liefdevolle, respectvolle manier, die aansluit op de
behoefte van het kind. Je zorgt samen met je collega’s ervoor dat de kinderen zich veilig voelen en stimuleert
hun ontwikkeling. In goed overleg met de ouders zorg je ervoor dat kinderen zich net zo prettig voelen als thuis.
Binnen onze kleinschalige opvang zien we elke dag spontane vriendschappen tussen kinderen ontstaan. Vaak
zien we dat deze jonge vriendschappen doorgaan op de basisschool en zien we de kinderen weer samen
binnenkomen op de BSO.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt passie voor het werken met en zorgen voor kinderen;
Je bent een ervaren, enthousiaste, creatieve en initiatiefrijke professional die flexibel inzetbaar is.
Je kunt zelfstandig werken, maar ook samenwerken in een team;
Je hebt een diploma Pedagogisch medewerker Kinderopvang (niveau 3), gespecialiseerd pedagogisch
medewerker (niveau 4) of een ander relevant diploma;
Je bent in het bezit van een VVE-certificaat en 3F taalniveau of bent bereid deze te halen;
Je hebt een goedgekeurde babyscholing gevolgd.

Wat bieden wij jou?
• Een superleuke werkplek met betrokken collega’s en ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
• Een informele werkomgeving waarin je samen met je collega’s met toewijding, plezier en trots kunt
bijdragen aan de opvang en ontwikkeling van kinderen;
• Diverse mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
• Een contract voor bepaalde tijd van 16 uur per week. Indien je bereid bent om ook op andere
Samenwijslocaties te werken, kunen we een contract aanbieden van 24 uur per week.
• Salarisschaal 6 (min. € 2.047,- en max. € 2.793,- op basis van 36 uur) binnen CAO Kinderopvang.
Spreekt dit jou aan? Dan missen wij jou!
Dat je de juiste kennis en ervaring hebt opgedaan via je opleiding en in je loopbaan lezen we in je CV. Vertel ons
waar je het meest trots op bent en hoe je ideale werkdag eruit ziet. Voor ons maakt je motivatie het verschil:
waarom missen wij jou? En wie weet ontmoeten we elkaar dan binnenkort bij Sint Jozef in Haghorst.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Ans Raaijmakers, manager Samenwijscentrum St. Jozef staat voor je klaar om ze te beantwoorden. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer 06-39265548.
Solliciteren
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur voor 6 september a.s. je motivatie en CV naar
a.raaijmakers@stichtingsamenwijs.nl.

Over Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt opvang en onderwijs in Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek,
Haghorst, Middelbeers en Hilvarenbeek, voor ongeveer 1800 kinderen. In onze visie ontwikkelt het kind zich
optimaal in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. In onze Samenwijscentra wordt gewerkt met één tam voor
kinderopvang en basisonderwijs. Meer informatie vind je op www.stichtingsamenwijs.nl.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Acquisitie naar
aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

