Pedagogisch Medewerker KDV
Locatie Tamboerijn
Per direct voor 36 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 de KDV een veilige plek is, waar ieder kind zich gezien en
gehoord voelt.
Op de verticale groepen wordt gewerkt vanuit het pedagogisch werkplan van Startblokken. Daarin
staat meespelen met kinderen centraal en stimuleer je ieder kind door het aanbieden van een
uitdagende speelomgeving en activiteiten die passen in een thema en aansluiten bij hun ontwikkeling.
Je wilt bereiken dat kinderen zich veilig en vrij voelen om te ontdekken, alleen en samen met de andere
kinderen.
Wij zoeken een collega die
- communicatief vaardig is en op de voorgrond durft te treden;
- initiatief toont en van aanpakken houdt;
- ervaring heeft als pedagogisch medewerker;
- alle dagen beschikbaar is;
- voldoet aan de taaleis 3F en een erkend VVE certificaat in het 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 contract voor 36 uur per week met mogelijkheid tot verlenging.
Locatie
De Tamboerijn is één van onze oudste locaties, prachtig en rustig gelegen vlakbij de binnenstad van
Hoorn en het NS station. Binnen de ruim opgezette locatie bieden we kinderdagopvang van 0-4 jaar
verdeeld over vier groepen: drie verticale groepen (0- 3 jaar) en een 3+ groep.
Meer informatie en solliciteren
Ben jij de vliegende keep die we zoeken? Stuur dan voor woensdag 28 april a.s. je cv en
motivatiebrief naar sollicitatie@sciogroep.nl t.a.v. Sanne Hulst o.v.v. ‘2124’.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Mail deze dan naar Aldijana Brodlic,
Clustermanager, a.brodlic@sciogroep.nl.

