Pedagogisch medewerker
BSO Scouting in Zutphen voor 3 middagen per week

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 de BSO Scouting zijn wij op zoek naar een enthousiaste en avontuurlijke pedagogisch medewerker. Wij
bieden jou een dienstverband aan van 10,5 uur per week op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag als
vaste medewerker.
De locatie
BSO Scouting onderscheidt zich van andere locaties door de vele buitenactiviteiten. De pedagogisch
medewerkers en kinderen zijn vaak druk bezig met het bouwen van hutten, schommels maken van autobanden,
soep koken op het buitenvuurtje, pijl en boog maken, zagen en timmeren en vogelhuisjes maken. Weer of geen
weer wij zijn altijd lekker actief bezig! Ook in de vakantieweken wordt er voor een uitdagend aanbod van
activiteiten gezorgd.
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 10,5 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 op de BSO kan werken, voor HBO’ers geldt dat zij vaak
na hun derde jaar al op de BSO mogen 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.
 Enige affiniteit met scouting is een pré.
 Je hebt talent voor organiseren, bent creatief en actief.
Meer informatie en solliciteren
Heb jij affiniteit met scouting, ben jij niet bang om vies te worden en ben jij na het lezen van deze vacature
enthousiast geworden? Stuur dan jouw motivatie en CV zo snel mogelijk op naar a.drost@kindercentrum.nl. De
gesprekken vinden plaats in overleg.

