Vacature groepshulp
KDV De Rode Bank
Kindcentrum de Bolster
Werken op KDV De Rode Bank onderdeel van Kindcentrum De Bolster
Kindcentrum De Bolster biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 t/m 13 jaar. De
opvang vindt plaats op KDV De Rode bank, het onderwijs op basisschool de Bolster, of op
de SportBSO InOranje. Beide werken nauw met elkaar samen. Dit betekent in de praktijk
dat collega’s van de opvang en de collega’s van het onderwijs nauw met elkaar
betrokken zijn om een fijne en zinvolle dag voor ieder kind te realiseren. Op kindcentrum
de Bolster hoort iedereen, medewerkers, kinderen en ouders, er op eigen wijze bij !
KDV De Rode Bank is een veelzijdig kinderdagverblijf. Het biedt opvang aan kinderen in
de leeftijd van 0 tot 13 jaar en bestaat uit:
- 3 verticale groepen dagopvang, maandag t/m vrijdag, van 7.00 uur tot 19.00 uur;
- 2 horizontale groepen peuters, maandag t/m vrijdag (2 tot 4 jaar);
- 3 groepen BSO; een BSO jonge kind en drie groepen SportBSO In Oranje (waar sport
de hoofdmoot is) voor het oudere kind, van 14.45 uur tot 19.00 uur;
- 1 groep VSO, van 07.00 uur tot 08.30 uur.
Daarnaast werken op Basisschool de Bolster werken, onder schooltijd, meerdere
pedagogisch medewerkers als onderwijsassistent op het leerplein. Zij hebben dan een
pedagogische, organisatorische, begeleidende en didactische rol welke ze samen met de
leerkrachten vervullen.
KDV De Rode Bank is zo spoedig mogelijk op zoek naar een groepshulp voor de
locatie KDV De Rode Bank (KDV en BSO) voor 26-36 uur.
Als groepshulp bij KDV De Rode Bank ondersteun je de pedagogisch medewerkers op de
groep. Je zorgt voor een schone en opgeruimde werkplek, waar kinderen naar harte lust
kunnen spelen en ontwikkelen. Daarnaast ondersteun je de pedagogisch medewerkers op
de groepen met het voorbereiden van activiteiten en in hun verzorgende taken.
Wij vragen:





VMBO werk- en denkniveau
Inzetbaarheid KDV De Rode Bank
Ervaring in de kinderopvang is een pre
Minimaal 4 dagen per week beschikbaar, het liefst 5.

Jij bent:
 Zelfstandig en flexibel
 Verzorgend en ondersteunend
 Warm en enthousiast naar kinderen en ouders
Jouw








taken bestaan onder andere uit:
Bestellen en uitpakken van boodschappen en verzorgingsartikelen
Opgeruimd houden van de buiten- en groepsruimte
In en uitruimen van de vaatwasser
Verschonen van de bedden
De was doen
De tafels dekken en opruimen
Activiteiten helpen voorbereiden
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Helpen met het verschonen en voeden van kinderen
Helpen overzicht houden tijdens buitenspel
Kleine en korte activiteiten met een klein groepje kinderen doen (zoals voorlezen,
buitenspelen e.d)

Wij bieden:





CAO-kinderopvang, schaal 3
Een contract van 6-12 maanden, met uitzicht op een vaste aanstelling
Een baan met afwisseling
Werk in teamverband

Werken op KDV De Rode Bank is werken met plezier! Je werkt binnen een gedreven,
betrokken en enthousiast team. Wil je elke dag met plezier naar je werk en met
voldoening weer naar huis? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!!
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de directeur van KDV De Rode Bank
Audrey Jansen T: 0572- 36 22 20 (optie 2).
Lijkt je dit een geweldige baan en kun je niet wachten om te beginnen? Laat het ons
weten! Stuur een mail, vlog of iets anders waaruit blijkt dat jij hiervoor de beste persoon
bent!
Onder vermelding van vacature groepshulp, kun je alles opsturen naar KDV De Rode
Bank, t.a.v. A. Jansen, per e-mail naar info@kdvderodebank.nl , of via de post naar
Kastanjelaan 1 8102 JE Raalte
Een proefdag of –dagen draaien kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Sluitingsdatum: 20 maart 2020.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 13 of 14

