Pedagogisch medewerker
Stadskanaal, 10-20 uur

Functieomschrijving
Voor onze kinderopvang Willibrord zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker voor minimaal 10 uur in de week.
Je werkt voornamelijk op de BSO groep en kan indien nodig je collega vervangen op de peutergroep. Naast het werken op
de Willibrord bestaat er de mogelijkheid om ingezet te worden op andere locaties.
Houd jij ervan om actief met kinderen te werken en speel je graag een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat je een kindgericht mbo-diploma niveau 3 of 4 op zak
hebt. Bij voorkeur in het bezit van een VVE-certificaat, een kinder-EHBO-diploma en taalniveau 3F.

Onze locatie
De kinderopvang is gevestigd in de Willibrordschool in Stadskanaal en maakt deel uit van onderwijs stichting Primenius en
kinderopvang Tamariki.
Binnen ons IKC bieden wij peuter,- en buitenschoolse opvang aan voor kinderen in de leeftijd van
2 tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen hier leren, spelen, ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Er wordt een doorgaande
leerlijn en continuïteit geboden aan alle kinderen. Binnen het team van het onderwijs en kinderopvang wordt er
samengewerkt en worden bepaalde overleggen en IKC brede teamactiviteiten samen gedaan.

Jij bent:
• Positief ingesteld
• humoristisch
• flexibel
• Goed in de relatie met kinderen en
ouders
• Initiatiefrijk en ondernemend
• Representatief
• Een echte teamplayer

Wij bieden:
• Inschaling conform de CAO Kinderopvang
• Een leuke werkomgeving waarin je terecht komt in een team van
enthousiaste pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijs
ondersteunend personeel
• Diverse opleidingsmogelijkheden

Reageer snel op deze vacature!
Stuur je motivatie en cv naar Ida van Houten, manager kinderopvang.
Wil je eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk ook.
E: ida.vanhouten@tamariki.nl
T: 06-44 77 68 27
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