VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER
BUITENSCHOOLSE OPVANG LOCATIE HEIDEMEER
15-25 UUR IN DE WEEK
Kinderopvang KaKa is een kleinschalige kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Tijdens opvanguren worden de kinderen begeleid door professionele pedagogisch medewerkers in
een huiselijke sfeer. We zijn actief in de regio Midden Groningen op diverse locaties. Voor onze
locatie ‘t Heidemeer in Sappemeer zoeken wij nog een nieuwe pedagogische topper voor op onze
BSO groep!

Taakomschrijving:
Op de buitenschoolse opvang creëer jij als pedagogisch medewerker een veilige en vertrouwde
omgeving voor kinderen. Een plek waar ze plezier kunnen hebben en waar ze zichzelf kunnen zijn.
Hoe doe je dit? Dat mag je voor een groot deel zelf vormgeven, samen met collega’s waarmee je in
een enthousiast team samenwerkt. Met elkaar bedenken jullie de leukste activiteiten op onder
andere het gebied van knutselen, koken en sport & spel.

Wij zijn op zoek naar:
Een creatief, vrolijk persoon met doorzettingsvermogen en pedagogische kwaliteiten.
- Je voelt je verantwoordelijk en toont initiatief
- Je bent in het bezit van een MBO diploma SPW 3, sport & bewegen of vergelijkbaar
- Je werkt graag met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
- Je bent klantgericht en flexibel
- Je barst van de leuke ideeën en bedenkt graag nieuwe (sport)activiteiten
- Je bent minimaal 3 middagen beschikbaar (voorkeur voor maandag, dinsdag en donderdag)

Wij bieden:
- In eerste instantie een garantie van minimaal 15 uur in de week
- Als je bereid bent om in te vallen op het KDV, dan kun je meer uren maken
- meeruren worden uitbetaald
- Een prettige werksfeer in een gezellig team
- Arbeidsvoorwaarden conform de CAO kinderopvang
- Een uitdagende baan als pedagogisch medewerker met voldoende ruimte voor eigen initiatief

Reacties: Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en ben jij op korte
termijn beschikbaar, dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV via
pz@kaka.nl!

