Oproep voor gastouders.
Samenwijs Opvang is een organisatie met kindcentra 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.
Wij zoeken met name in Hilvarenbeek, Diessen en Oostelbeers per direct enthousiaste gastouders.
Als gastouder vang je met hart en ziel één tot zes kinderen tegelijk op in je eigen huis of in het huis van de
vraagouders. Je bent je bewust van de opvoedkundige taak en verantwoordelijkheden die je hebt als gastouder
en je werkt nauw samen met de ouders en uiteraard met het gastouderbureau en indien gewenst met de
kindcentra.
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passie voor het werken met en het zorgen voor kinderen;
Enthousiasme en creativiteit;
Flexibele inzetbaarheid;
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 spreekt Nederlands;
Je bent bereid om de opvang uit te voeren in lijn met de visie van Samenwijs opvang en het
pedagogische beleid;
Je durft beslissingen te nemen en voelt je verantwoordelijk voor jouw gastouderopvang;
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deskundige begeleiding in het opstarten van je eigen onderneming;
Intensieve begeleiding en samenwerking door een vaste contactpersoon van het gastouderbureau en
indien nodig coaching;
Toegang tot je eigen account van professionele software voor de gastouderopvang;
Begeleiding en bemiddeling tussen ouders in hun zoektocht naar de juiste gastouder;
Dat je zelf je uurtarief, werkdagen en –tijden kunt bepalen;
Aanbod van scholing in de vorm van workshops, themabijeenkomsten of intervisie;
Online urenregistratie en jaaropgave;
Gratis jaarlijkse EHBO-herhalingscursus;
Veilige en snelle uitvoering van de kassiersfunctie voor de uitbetalingen;
Ondersteuning bij debiteurenbeheer;
Samenwerking met het samenwijscentra in jouw buurt;
Dat bij ziekte of vakantie het gastouderbureau voor ouders een passende oplossing zoekt en de zorg
hiervoor uit handen van de gastouder neemt.

Heb je interesse in het gastouderschap via Samenwijs Opvang? Stuur dan je motivatie brief met CV naar
gob@stichtingsamenwijs.nl . Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke van Noorden,
telefoon 013-5057510 of 06-54211145

