Vacature

Pedagogisch medewerker KDV
Voor ons kinderdagverblijf Jouwlieff in Breezand zijn wij met spoed op zoek naar een
enthousiaste pedagogisch medewerker. Je werkt 3 tot 4 dagen in de week op een
baby-dreumesgroep. We bieden je een contract van 24-32 uur per week. De werkdagen
zijn: maandag, woensdag en donderdag.

Wij zoeken jou!

De kinderdagverblijfgroepen De Dauwdruppels en De Zonnestralen en de peutergroep De
Sterrestappers vormen samen KDV Jouwlieff aan het Ceresplein in Breezand.
We werken op Jouwlieff met horizontale groepen van 0 tot 2,5 jaar en van 2,5 tot 4 jaar.
We stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling met divers spelmateriaal door aanbod van creatieve
activiteiten en met genoeg ruimte voor vrij spel. Door het spel, met en naast elkaar, ontwikkelen de
kinderen zich op alle gebieden

Enthousiast?

Wij zoeken een pedagogisch medewerker met de volgende competenties:
•
•
•
•
•

•

Kinderen op hun ontwikkelingsniveau benaderen en uitdagen, is waar je goed in bent.
Je bent thuis in de behoeftes en ontwikkelingsfases van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Het kind staat bij jou voorop.
Zorgzaam en respectvol omgaan met de verzorging van kinderen past bij jou.
Werken in thema’s en daar op verschillende gebieden leuke en uitdagende activiteiten bij
zoeken is waar jij enthousiast van wordt.
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie en denkt in
mogelijkheden.

Opleidingsniveau en vaardigheden:
•
•
•

•

Mbo 4 pedagogisch medewerker of onderwijsassistent.
Mbo 3 pedagogisch medewerker als het vak Nederlands op niveau 3F is afgesloten.
Overige mbo of hbo opleidingen met pedagogische achtergrond zoals bijv. SPH, Pedagogiek
of Pabo.
Kennis over het VE programma Uk en Puk is een pré.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

Een salaris (schaal 6) en arbeidsvoorwaarden conform cao kinderopvang.
Tegemoetkoming kosten zorgverzekering conform cao kinderopvang.
Reiskostenvergoeding op basis van € 0,11 de kilometer vanaf 5 km enkele reis.
Vakantietoeslag 8% van het jaarloon die wordt betaald in mei.
Eindejaarsuitkering 2% van het jaarloon die wordt betaald in december.

Heb je interesse?

Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een cv naar werkenbij@kappio.nl. Reageren is mogelijk
tot 25 januari 2022.

