Talentvolle pedagogisch medewerker
Ben jij die enthousiaste collega die altijd al in de kinderopvang heeft willen werken? En denk jij graag mee
over educatieve en uitdagende activiteiten? Solliciteer dan nu!
Hoe ziet jouw dag eruit?
Het is maandagochtend 07:30 en je bent aan het opstarten. De eerste kindjes komen verlegen binnengedruppeld
omdat ze een nieuw gezicht zien. Je stelt je netjes voor aan zowel de kinderen als de ouders en stelt ze snel op hun
gemak en zorgt ervoor dat de ouders met een goed gevoel naar werk gaan. Wanneer alle kinderen zijn gearriveerd
begin je met de eerste activiteit. Vandaag gaan we muziek maken! Al trommelend en fluitend komen ze erachter
welk instrument hun interesse heeft en al snel zijn ze niet meer te houden.
Hoog tijd voor een boterhammetje dus. Je collega geeft een kleiner kindje de fles terwijl jij je bezig houdt met de
kinderen aan tafel. Wanneer je een paar kindjes ziet gapen is het de hoogste tijd is voor een middagdutje.
Na hun dutjes geef je ze een lekker stukje fruit die je ze met plezier op ziet smikkelen. Dan is het moment om naar
buiten te gaan aangebroken. Je helpt ze bij het aan -en uittrekken van de jassen en schoenen en eenmaal buiten
aangekomen kunnen ze al klimmend en klauterend de omgeving verkennen terwijl jij gezellig mee doet. Ze gieren
het uit van plezier en voor je het weet staan alweer de eerste ouders op de stoep. De dag is weer voorbij gevlogen
en met een dikke knuffel en voldane glimlach neem jij afscheid van de niet meer zo verlegen kindjes.
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Jouw werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang van kinderen van verschillende leeftijdscategorieen.
Je zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen
Je draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen d.m.v. het bedenken en uitvoeren van activiteiten die uitnodigen tot ontdekken.
Je geeft ouders dagelijks een update over de ontwikkelingen van hun kind.

•
•
•
•
•
•

Wat bieden wij:
Een ongekend gezellige werksfeer met bruisende collega´s
Een goed salaris conform de CAO kinderopvang in schaal 6
Goede arbeidsvoorwaarden (denk hierbij aan bijvoorbeeld een vitaliteitsbonus)
Reiskostenvergoeding
Collectieve zorgverzekering
Werken in een inspirerende en professionele werkomgeving met veel ruimte tot eigen inbreng en
ontwikkelingsmogelijkheden zoals het volgen van trainingen en cursussen (PUK, taaltoetsen, Kinder EHBO)
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Wij vragen:
Een opleiding op minimaal MBO 3 niveau waarmee je bevoegd bent om in de kinderopvang te werken.
Een open houding en goede communicatieve vaardigheden
Je beschikt over de sociale competenties om goede relaties op te bouwen met de kinderen en hun ouders.
Je bent niet bang om vieze handen te krijgen. We organiseren in de vakanties veel (buiten)activiteiten die variëren van
gezellig knutselen tot in een gezellige modderdag!

Solliciteren? Klik hier

