-Pedagogisch medewerker BSO (m/v)Per 17 augustus 2020 voor 15 uur per week
op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.30 uur.
In vakanties kan je hele dagen ingezet worden.

Ben jij die enthousiaste en ervaren Pedagogisch medewerker, die graag werkt binnen een klein
team in collegiale organisatie?
Kom dan werken bij Kinderopvang Huizen. Je kiest dan voor…
Een diverse en uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om het werk een
eigen draai te geven. Je krijgt een gezellig team om je heen en werkt in een informele werksfeer. Er is
veel ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw ideeën en inbreng zijn meer dan welkom.
Dit ga je doen
- Je gaat als pedagogisch medewerker aan de slag op één van onze BSO locaties.
- Met het team van pedagogisch medewerkers draag je onze visie en het pedagogisch beleid
uit en zorg je voor kwalitatief goede opvang.
- Door een gevarieerd en ontwikkelingsgericht activiteiten aanbod aan de kinderen aan te
bieden, bezorg je hen een fantastische tijd en worden ouders ontzorgt.
- Je schept een situatie waarin de kinderen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om zich
verder te ontwikkelen.
Ben jij dit?

Een betrokken, enthousiaste en proactieve pedagogisch medewerker die kinderen een fantastische
tijd wil bieden en daarmee ouders wilt ontzorgen. Met jouw pedagogische kennis en inzicht weet jij de
kwaliteit van de opvang te waarborgen. Samenwerken is voor jou geen probleem, maar je weet je ook
alleen goed te redden. Je weet je in het dagelijkse contact met ouders en medewerkers zowel
mondeling als schriftelijk prima uit te drukken.
Heb jij…
… een diploma in jouw bezit van een in de CAO Kinderopvang vastgelegde beroepskwalificatie?
… kennis van de pedagogiek en met name de verschillende ontwikkelfases van een kind?

Kom jij werken bij Kinderopvang Huizen?
We werken conform de CAO Kinderopvang. De functie valt in schaal 6. Lijkt het je wat? Stuur dan een
mail met je cv en een korte motivatie t.a.v. Rubia Adolfs, via PenO@kinderopvanghuizen.nl.

