VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEUTEROPVANG
LOCATIE DE JOSEFSCHOOL IN CULEMBORG
10 TOT 17 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 Tiel, Beesd, Culemborg en Cothen op diverse locaties. Op dit moment zijn wij voor onze locatie
de Josefschool in Culemborg op zoek naar een nieuwe pedagogisch topper voor de peuteropvang, in
combinatie met voorschoolse opvang. Het betreft een tijdelijke vacature vanaf de maand november voor een
periode van 3 a 4 maanden. Omdat wij nog steeds groeiende zijn in de regio Rivierenland, zijn er na deze
periode nog voldoende mogelijkheden om bij ons te blijven werken.
Taakomschrijving:
Als pedagogisch medewerker op de peuteropvang en VSO ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang,
ontwikkeling en verzorging van kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Je creëert een veilige, uitdagende, maar
vertrouwde omgeving voor kinderen. Een plek waar ze plezier kunnen hebben en waar ze zichzelf kunnen zijn.
Dit doe je samen met je collega’s waarmee je in een enthousiast team samenwerkt.
Wij zijn op zoek naar:
Een creatieve, vrolijk persoon met doorzettingsvermogen en pedagogische kwaliteiten.
- je bent in het bezit van een diploma SPW3 of vergelijkbaar.
- je bent 3 dagdelen in de week inzetbaar (woensdag, donderdag en vrijdag)
- Je vindt het geen probleem om een dagdeel te openen om 07:00 uur
- je bent VVE-gecertificeerd (voorkeur voor Piramide)
- je hebt taal afgerond op 3F niveau
Wij bieden:
- een uitdagende, afwisselende en creatieve baan, met ruimte voor eigen initiatief
- minimaal 10 uur in de week
- mogelijkheid voor uitbreiding van uren in de toekomst
- een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s
- salaris conform de CAO kinderopvang
Reacties:
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en ben jij vanaf november beschikbaar, dan ontvangen we heel
graag je motivatie en CV via pz@kaka.nl

