VACATURE MEEWERKEND LOCATIEHOOFD KINDEROPVANG
MIDDEN GRONINGEN
20-30 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. Op dit moment zijn wij op zoek naar een
nieuwe pedagogische topper, die tevens aanspreekpunt / locatiehoofd kan zijn.
Taakomschrijving:
Als pedagogisch medewerker creëer jij 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 het gebied van knutselen, koken, sporten, spelen of iets anders creatiefs. Je biedt
kinderen veiligheid, uitdaging en stimuleert en begeleidt ze in hun ontwikkeling. Daarnaast zorg je er als
locatiehoofd voor dat alle processen goed verlopen en je team werkt volgens de protocollen. Jij bent de
centrale persoon die het team kan motiveren en stimuleren en ervoor zorgt dat ouders tevreden zijn. Je houdt
je bezig met werkroosters, urenverantwoording en andere administratieve taken.
Wij zijn op zoek naar:
Een creatief, vrolijk persoon met doorzettingsvermogen en leidinggevende kwaliteiten.
- Je bent in het bezit van een mbo-diploma Pedagogisch Werk niveau 4 of vergelijkbaar.
- Je werkt graag met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
- Je bent ondernemend, flexibel en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
- Je weet op enthousiaste wijze je team aan te sturen, te motiveren en te begeleiden.
- Je hebt een klantgerichte en servicegerichte instelling.
- Je denkt in oplossingen en kunt goed overzicht houden.
Wij bieden:
- In eerste instantie een garantie van minimaal 20 uur in de week, meer uren zijn bespreekbaar.
- 3 tot 8 taakuren per week (afhankelijk van de omvang van de locatie). Thuiswerken hierbij is mogelijk.
- Mogelijkheden voor een vast contract bij gebleken geschiktheid. .
- Een uitdagende baan met voldoende ruimte voor eigen initiatief.
- mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen binnen de organisatie.
- interne trainingen.
Reacties:
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving, dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV via pz@kaka.nl!

