Pedagogisch Medewerker BSO
Locatie BSO Figaro
t.v.v. zwangerschapsverlof van 1 jun. 2021 tot 1 okt. 2021
Voor gemiddeld 20 uur per week
Functie
Voor onze locatie zoeken wij een pedagogisch medewerker BSO ter vervanging van een
zwangerschapsverlof. Wij zoeken een sportieveling voor de oudste BSO groep (7 jaar tot 12 jaar). Als
pedagogisch medewerker draag je zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving. Een plek waarin
kinderen zich vrij voelen en zich, in eigen tempo, kunnen ontwikkelen door spel en ontdekking. Samen
met collega’s en kinderen bedenk je de leukste binnen- en buitenactiviteiten. De ene dag verzin je een
leuke knutsel en een dag later organiseer je een gezellige picknick in onze buitenspeelruimte. In deze
functie wordt flexibiliteit van je gevraagd. Maandag, dinsdag en donderdagmiddag worden je vaste
werkdagen. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar en ook bereid om VSO te draaien.
In de schoolweken werk je gemiddeld 10 tot 15 uur per week en in de vakantieweken werk je
gemiddeld 18 tot 27 uur per week.
Wij zoeken een collega die
- flexibel is en sterk in de schoenen staat;
- humor heeft en enthousiast is;
- creatief en sportief is;
- ervaring heeft met oudere kinderen op de BSO;
- afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO 3 of 4 niveau heeft.
Wat bieden we jou?
- Een afwisselende en uitdagende baan.
- Een prettige werksfeer.
- Ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
- Salaris conform CAO Kinderopvang.
- Een tijdelijk contract voor 20 uur per week met mogelijkheid tot verlenging.
Locatie
De locatie Figaro is gehuisvest in brede school Batter in Ursem. Een nieuw, ruim pand met kleurrijke
inrichting binnen een veilige omgeving. In het pand zijn ook kinderdagverblijf Figaro, peuterspeelzaal
De Keetschoppertjes en twee basisscholen (de Langereis en de Bavoschool) gevestigd. Zo kan uw kind
vanuit school gemakkelijk door naar de opvang.
Meer informatie en solliciteren
Help jij ons uit de brand? Stuur dan voor vrijdag 23 april a.s. je cv en motivatiebrief naar
sollicitatie@kinderopvanghoorn.nl t.a.v. Sanne Hulst o.v.v. sollicitatie ‘2118’.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Mail deze dan naar Ilonka Heine,
Clustermanager, iheine@kinderopvangwestfriesland.nl

