creatieve collega gezocht!

Vacature medewerker Kunst en Cultuur BSO
Wij zijn voor onze buitenschoolse opvang in Culemborg op zoek naar medewerkers met
een passie voor dans, kunst of cultuur!

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. We zijn actief in Tiel, Beesd, Culemborg en Cothen op
diverse locaties. Op dit moment zijn wij voor onze locatie in Culemborg op zoek naar een
medewerker voor de buitenschoolse opvang.
Wat zoeken wij:
Heb jij een achtergrond in dans, kunst of cultuur en een passie voor het werken met
kinderen? Of ben je bezig met een studie in deze richting en zoek je nog een leuke (bij)baan
waarmee je alvast relevante werkervaring op doet? Lees dan snel verder!
Wij zijn voor onze buitenschoolse opvang (BSO) in Culemborg, waar kinderen worden
opgevangen in de leeftijd van 4-12 jaar, namelijk op zoek naar creatieve collega! Het aantal
uren en werkdagen wordt in overleg met jou samengesteld, de voorkeur is hierbij dat je in
de schoolweken in ieder geval op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag inzetbaar
bent.
Wij werken bij de BSO met thema’s op het gebied van sport & spel, muziek & dans,
natuur en kunst & cultuur. Samen met de kinderen organiseer je leuke activiteiten die
hierbij aansluiten. Heb je een talent op een van deze gebieden? Je krijgt bij ons absoluut de
gelegenheid om jouw talent in te zetten en over te dragen op de kinderen!
De ideale kandidaat
Wij zoeken een warm, enthousiaste, creatieve collega met een passie voor het werken met
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Om voor deze functie in aanmerking te komen dien je in het bezit te zijn van een relevant
diploma op MBO niveau (zoals Sport en Bewegen, PW3/4, Cultureel Werk of
Onderwijsassistent) of minimaal 50% van de studiepunten behaald te hebben van een
relevante HBO opleiding (zoals ALO, PABO, Docent Muziek/Dans/Drama, Pedagogiek of SPH).
Wil je weten of je met jouw diploma bij ons aan de slag kunt? Check je diploma op:
https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma en je weet het meteen!

Wat bieden wij:
- fietsplan
- tegemoetkoming sportschool abonnement (bedrijfsfitness)
- contracturen in overleg
- eindejaarsuitkering
- 8% vakantiegeld
- Een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s
- mogelijkheden voor een doorlopend contract bij gebleken geschiktheid, met wellicht vaste
uren.
- Salaris conform de cao Kinderopvang.
Reacties:
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving, reageer dan snel! Dit kan via pz@kaka.nl

