VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER KDV/BSO
Locaties in gemeente Westerveld/Steenwijkerland
Flexibele medewerker gezocht voor 20-30 uur
Kinderopvang KaKa is een kleinschalige kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Tijdens de opvanguren worden de kinderen begeleid door professionele pedagogisch medewerkers
in een huiselijke sfeer. Als invalmedewerker verzorg je de vervanging van onze vaste medewerkers bij
zwangerschapsverlof, ziekte en vakantieverlof. Je kunt ingezet worden op verschillende locaties in de
gemeente Westerveld en Steenwijkerland en zowel op de BSO als op het kinderdagverblijf. Een zeer
gevarieerde, uitdagende baan! Je leert op een leuke manier onze organisatie kennen.
Taakomschrijving:
Je creëert 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 de collega’s waarmee je samenwerkt. Met elkaar bedenken
jullie leuke, creatieve activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van knutselen, koken, sporten, of
spelen.
Wat zoeken wij:
Een warm, enthousiast, creatief en vrolijk persoon met doorzettingsvermogen en pedagogische
kwaliteiten. Je bent in het bezit van minimaal een SPW3 diploma of vergelijkbaar. Je werkt graag met
jonge kinderen én met kinderen in de BSO leeftijd. Flexibiliteit is een voorwaarde en je bent 4
dagen/dagdelen in de week inzetbaar. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die woonachtig zijn in
de gemeente Westerveld of Steenwijkerland.
Wat bieden wij:
- In eerste instantie een garantie van minimaal 20 uur in de week
- Een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s
- Mogelijkheden voor een doorlopend contract bij gebleken geschiktheid met vaste uren/dagen
- Salaris 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 je op korte termijn beschikbaar, dan ontvangen
we graag jouw motivatie en CV!

