Vacature pedagogisch medewerker BSO met flexibele aanvulling op KDV
24-32 uur op contract

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker voor de Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) en
flexibel inzetbaar op het kinderdagverblijf (0-4 jaar) bij Kindcentrum De Driehoek in Hilvarenbeek.
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.
Verder organiseer je activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en creativiteit. Deze activiteiten leveren
een bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op deze manier begeleid en stimuleer
je kinderen in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Door jouw enthousiasme, initiatief en affiniteit
met de doelgroep verzorg jij kinderen van 0 tot en met 12 jaar een gezellige (mid)dag.
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;
Samenwerken met je collega’s en ondersteuning bieden waar dit nodig is.

Wie ben jij?
• Je hebt passie voor het werken met en zorgen voor kinderen;
• Je bent enthousiast, creatief en flexibel inzetbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
• Je hebt een diploma pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3), gespecialiseerd pedagogisch
medewerker (niveau 4) of een andere opleiding die kwalificeert om in de kinderopvang te mogen werken.
• Je kunt zelfstandig maar ook in teamverband goed functioneren;
• Je bent in het bezit van het 3F taalniveau en bij voorkeur een VVE-certificaat.
Wat bieden wij jou?
• Een leuke werkplek met enthousiaste en betrokken collega’s en ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
• Een werkomgeving waarin je samen met je collega’s met toewijding en plezier kunt bijdragen aan de opvang
en ontwikkeling van kinderen;
• Diverse mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
• Een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging;
• Salarisschaal 6 (min. € 2.047,- en max. € 2.793,- op basis van 36 uur) binnen CAO Kinderopvang.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Winnie Martens, manager opvang staat voor je klaar om ze te beantwoorden. Zij is bereikbaar op telefoonnummer
06-39265487.
Solliciteren
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur voor 14 September a.s. je motivatie en CV naar
w.martens@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.

