Vacature

Pedagogisch medewerker
BSO locaties in Apeldoorn voor 9 uur per week als oproepkracht

Ontdek, speel en beleef. Bij Kindercentrum.nl maken de medewerkers werk van dit centrale thema!
Onze medewerkers hebben oog voor het kind. Dat is terug te zien in een goede balans tussen rust en
activiteit, structuur en flexibiliteit.
Kindercentrum.nl typeert zich door een lerende organisatie te zijn en te streven naar groei en
ontwikkeling. Wij werken nauw samen met onderwijs en bij voorkeur samen met de basisschool in
een integraal kindcentrum. Door de krachten te bundelen ontstaan er mooie
samenwerkingsverbanden waardoor kinderen optimale ontwikkelingskansen geboden krijgen.
Voor het verschillende locaties zijn wij opzoek naar een enthousiaste en gedreven pedagogisch
medewerker. Wij bieden jou een dienstverband aan van 9 uur per week als oproepkracht.
Wat ga je doen?
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor een prettige opvang en een gevarieerd
programma met persoonlijke aandacht en zorg volgens de visie en het beleid van Kindercentrum.nl in
samenwerking met de basisschool. Je houdt daarbij rekening met de verschillende leeftijden,
interesses en talenten van de kinderen. Je zorgt er voor dat de kinderen plezier hebben, prikkelt ze
tot het aangaan van nieuwe uitdagingen en begeleidt ze daar waar nodig. Het is daarbij belangrijk dat
je zorgt voor een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig en thuis voelen en waar
kinderen kunnen spelen, beleven en ontdekken.
Wij hechten veel waarde aan goed contact met de ouders/verzorgers en andere
samenwerkingspartners. Je communiceert op een open, enthousiaste en transparante manier.
Daarnaast zorg je voor een goede en plezierige werksfeer en ben je betrokken bij onze organisatie.
Wat kan Kindercentrum.nl jou bieden?
 Je komt in een organisatie terecht met leuke collega’s en een gezellige sfeer.
 Je draagt volop bij aan de ontwikkeling van een kind.
 Je wordt ondersteund door de locatiemanager.
 Wij bieden je een uitdagende functie waarbij jij jezelf kunt zijn en verschil kan maken.
 Je krijgt een dienstverband voor 9 uur per week met een salaris conform de CAO
Kinderopvang schaal 6. Afhankelijk van opleiding en ervaring komt dit neer op een bruto
maandsalaris van minimaal € 1.987,- en maximaal € 2.712 bij een werkweek van 36 uur.
Wat kun jij Kindercentrum.nl bieden?
 Je beschikt over een relevant diploma waarmee je in de kinderopvang kan werken.
 Je hebt pedagogische kennis en kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen.
 Je bent sociaal vaardig en een kei in het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
 Je bent niet bang om vieze handen te krijgen, wij organiseren veel sport- en
buitenactiviteiten.
 Je bent flexibel inzetbaar binnen de organisatie op verschillende locaties in de regio.
 Je hebt talent voor organiseren, bent creatief en actief.
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Meer informatie en solliciteren
Ben jij geïnteresseerd en woonachtig in de omgeving Apeldoorn? Stuur jouw motivatie en CV dan zo
snel mogelijk naar j.vanderkuur@kindercentrum.nl. De gesprekken vinden plaats in overleg.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

