Vacature:

Pedagogisch medewerker

Kinderopvang Blije-Voetjes:
Biedt professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, In de vorm van dagopvang,
en voor de BSO (buitenschoolse opvang) en VSO (voorschoolse opvang).
Kinderopvang is meer dan alleen “ gezellig bezig zijn met kinderen” en hebben wij naast de ouders
een opvoedingsverantwoordelijkheid.
Ons doel “het scheppen van een omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen
zijn, zodat de kinderen zich vanuit een vertrouwde basis kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige
mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor anderen”
Wij staan als kinderopvang voor de natuur en buitenspelen, daarom gaan wij bij elk weer type naar
buiten, gaan we spelen of wandelen we buiten of we gaan erop uit in de bakfiets.
Het is enorm belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij kinderopvang Blije-Voetjes. De basis
hiervoor wordt gevormd door de veilige en vertrouwde omgeving binnen onze kinderopvang. Hierbij
speelt de afstemming op de situatie thuis een belangrijke rol. Het is voor ouders daarom van belang
om te weten wat er binnen kinderopvang Blije-Voetjes gebeurt en waarom dat gebeurt.

Flexibel. Dat ben jij!
Jij wordt voor de kinderen, ouders en het team een vast gezicht. Wij vinden het belangrijk dat de
kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Veel buiten zijn, gezonde voeding, bewegen en
creatief zijn, is onze missie. Door onze veelzijdigheid is er veel ruimte voor de talenten van de
kinderen en voor jouw talent! Jij bent dan ook creatief, enthousiast en een echte teamplayer. Je hebt
veel verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen werk en samen met je collega’s wil je er elke dag een
belevenis van maken. Daarbij ben je nieuwsgierig en onderzoekend.

Wat zoeken wij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibele en regelmatige inzetbaarheid
SPW3/4 diploma
Nederlands op taal en schrift aantoonbaar op 3F niveau
BHV en kinder EHBO
In het bezit van het VVE certificaat uk en puk (ervaring met VVE is wenselijk)
Passie voor het werken met kinderen van 0-12 jaar
Enthousiasme en creativiteit
Klantgerichtheid
Vermogen tot zelfreflectie
Zelfstandig kunnen werken

Wat bieden wij
•
•
•
•
•

Een warm welkom in ons team
Een organisatie waarin passie voor opvang en ontwikkeling van kinderen vanzelfsprekend is;
Een professionele dynamische en uitdagende werkomgeving, waarin je jezelf telkens verder
kunt ontwikkelen
Een tijdelijk contract voor 12 maanden, met de intentie tot verlenging.
Een salaris volgens schaal 6 van cao Kinderopvang van € 1.901,- tot € 2.652,- bruto per maand,
bij 36 uur per week.

Belangstelling?
Schrijf een sollicitatiebrief voor 8 maart 2018
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op 15 maart.
Je kunt je brief met CV richten aan M. Stam; m.stam@blije-voetjes.nl
Voor verdere informatie over de inhoud van de vacature kun je mailen naar:
info@blije-voetjes.nl

