Vacature pedagogisch medewerker
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 pedagogisch
medewerker(s) KDV (0-4 jaar) voor 26-36 uur.
Wij vragen:







Relevante MBO-opleiding, bij voorkeur niveau 4
Bereidheid tot het volgen van cursussen, studies die passend zijn bij de
ontwikkeling van het kindcentrum en/of eigen ontwikkeling.
Inzetbaarheid in eerste instantie met name KDV, maar in de toekomst mogelijk
ook peutergroep, BSO, onderwijsassistent
Bereidheid om gecombineerde functies uit te voeren in opvang en onderwijs
Ervaring in de kinderopvang
Minimaal 4 dagen per week beschikbaar en in ieder geval op de woensdag en
vrijdag.

Jouw profiel:











Flexibele instelling
Pedagogisch en organisatorisch sterk
Een duidelijke pedagogische visie en inzicht en deze ook uitstralen
Affiniteit met kinderen van 0 t/m 13 jaar, bij voorkeur het jonge kind
Goede communicatieve vaardigheden
Warm en enthousiast zijn naar kinderen en ouders
Goed naar kinderen kunnen luisteren, hen volgen en stimuleren
Zelfstandig kunnen werken, overzicht en structuur hebben
Creatief in het aanbieden van activiteiten aan de kinderen
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Wij bieden:








CAO-kinderopvang, schaal 6
Een contract van 6-12 maanden, met uitzicht op een vaste aanstelling
Een baan met afwisseling
Werk in teamverband
De mogelijkheid om scholing te volgen
De mogelijkheid om kinderen een zinvolle dag te bieden
De mogelijkheid om ervaring op te doen binnen zowel de opvang als het onderwijs

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).
Je schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van vacature pedagogisch medewerker, kun
je richten aan KDV De Rode Bank, t.a.v. A. Jansen, per e-mail naar
info@kdvderodebank.nl
Een proefdag of –dagen draaien kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Sluitingsdatum: 20 maart 2020.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 13 of 14

