Op zoek naar Gastouders
Wij zijn per direct op zoek naar gastouders in Hilvarenbeek, Esbeek, Haghorst, Diessen, Oost-, West- en
Middelbeers die vanuit hun eigen huis willen werken, of aan huis bij vraagouders om ons bestand uit te breiden.
Jij bepaalt je werkdagen en werktijden.

Wat ga je doen?
Als gastouder zorg je met hart en ziel voor de kinderen, ben je je bewust van de opvoedkundige taak en
verantwoordelijkheden die je hebt. Je werkt ontwikkelingsgericht met kinderen waarbij je de ontwikkeling van ieder
individueel kind nauwlettend in de gaten houdt.
Wie ben jij?
• Je bent enthousiast, energiek, creatief en hebt een passie voor het werken met en zorgen voor kinderen!
• Je bent in het bezit van een relevant MBO Diploma, minimaal Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of bereid dit op
korte termijn te halen ( op eigen kosten);
• Je bent in het bezit van een diploma EHBO voor kinderen ( EHAK) (of bereid dit op korte termijn te halen);
• Je bent minimaal 2 dagen in de week beschikbaar
• Je spreekt Nederlands;
• Je bent flexibel inzetbaar;
• Je bent bereid om de opvang uit te voeren in lijn met de visie van Samenwijs opvang;
• Je durft beslissingen te nemen en voelt je verantwoordelijk;
• Je bent gemotiveerd om te groeien in kennis en ervaring en wil investeren in je eigen ontwikkeling samen met
Samenwijs opvang en het gastouderbureau.
Wat bieden wij jou?
• Vrijheid! Jij bepaalt zelf jouw uurtarief, werkdagen en –tijden;
• Je krijgt deskundige begeleiding in het opstarten van je eigen onderneming;
• Je hebt een vaste contactpersoon waar je terecht kunt met vragen en die je begeleid en coacht;
• Toegang tot je eigen account van professionele software voor de gastouderopvang;
• Begeleiding en bemiddeling tussen ouders in hun zoektocht naar de juiste gastouder;
• Aanbod van scholing in de vorm van workshops, themabijeenkomsten of intervisie;
• Online urenregistratie en jaaropgave;
• Gratis jaarlijkse EHBO-cursus ( herhaling);
• Veilige en snelle uitvoering van de kassiersfunctie voor de uitbetalingen;
• Ondersteuning bij debiteurenbeheer;
• Werken volgens het pedagogisch beleidsplan van Samenwijs Opvang;
• Samenwerking met het samenwijscentra in jouw buurt;
• Bij ziekte of vakantie biedt het gastouderbureau voor ouders een passende oplossing en dus nemen we de zorg
hiervoor uit handen van de gastouder.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Marieke van Noorden (manager gastouderbureau) is telefonisch bereikbaar op 013-5057510 of 06-54211145.
Mailen kan naar gob@stichtingsamenwijs.nl.
Solliciteren
Heb je interesse in het gastouderschap via Samenwijs Opvang? Stuur dan je motivatie brief met CV naar
gob@stichtingsamenwijs.nl.
Samenwijs Opvang is een organisatie met kind centra in Hilvarenbeek, Esbeek, Diessen, Biest-Houtakker, Haghorst en
Middelbeers. Wij werken in Samenwijsverband nauw samen met de basisscholen. Samenwijs biedt dagopvang,
peuteropvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderopvang. Meer informatie vind je op

www.stichtingsamenwijs.nl.

