Pedagogisch Medewerker KDV inval
KDV de Bussel
Per direct voor 27 uur per week
Functie
Als pedagogisch medewerker op de KDV draag je je steentje bij aan de begeleiding en verzorging van
jonge kinderen. Het team zorgt ervoor dat het KDV een veilige plek is, waar ieder kind zich gezien en
gehoord voelt.
Wij zoeken per direct een vaste invalkracht voor onze locatie voor gemiddeld 27 uur per week. In
deze functie wordt flexibiliteit gevraagd (alle dagen beschikbaar) en elke week zal je rooster er
anders uitzien. We zoeken iemand die geen 9-tot-5 mentaliteit heeft en ook bereid is om te openen
om 07:00 uur.
Wij zoeken een collega die
- flexibel inzetbaar is en alle dagen beschikbaar is;
- van aanpakken weet;
- creatief, collegiaal en enthousiast is;
- voldoet aan de taaleis 3F en VVE Startblokken certificaat in bezit heeft;
- een 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.
- Jaarlijks aanbod van scholing en cursussen.
- Salaris conform CAO Kinderopvang.
- Een jaarcontract voor 27 uur per week.
Locatie
SKH de Bussel is gevestigd in basisschool de Bussel in Blokker, vlakbij MAK blokweer, een park, een
zwembad en een klein winkelcentrum. Naast de kinderen van basisschool de Bussel vangen we hier
ook de kinderen van de Sint Jozefschool op.
Op onze kleinschalige locatie bieden we opvang voor kinderen van 0-12 jaar en werken we met een
vast team.
Meer informatie en solliciteren
Ben jij de flexibele topper die we zoeken? Stuur dan voor vrijdag 23 april a.s. je cv en
motivatiebrief naar sollicitatie@kinderopvangwestfriesland.nl t.a.v. Sanne Hulst o.v.v.
sollicitatie ‘2121’.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Mail deze dan naar Femke de Boer,
Clustermanager, fdeboer@kinderopvangwestfriesland.nl.

