Vacature

20,75-27 uur

Pedagogisch medewerker BSO en

peuterschool Indische buurt

Wij zoeken per direct een pedagogisch medewerker voor BSO Super Tof en PS ‘t Vuurvliegje in
Den helder. We bieden je een contract aan van 20,75 uur per week verspreid over 4 dagen.
Je werkt tijdens schoolweken 4 dagen per week en in de schoolvakantieweken werk je 3 dagen
op de BSO. Tijdens vakanties kan er samengevoegd worden met onze andere BSO-locatie in
Julianadorp.
Een contract van 27 uur is mogelijk als je naast de BSO diensten ook beschikbaar wilt zijn in de
ochtenden voor de Flexpool.
De peuterschool diensten komen beschikbaar bij groei van de locatie.

Wij zoeken jou!

Pedagogisch medewerker BSO/ peuterschool.

BSO Super Tof bevindt zich in de Julianaschool, waarmee een hechte samenwerking is.
Bij activiteiten wordt er actief samen met school opgetrokken. Samen met je collega’s draai je de BSO
en vormen jullie het gezicht voor de kinderen. Je werkt met de leeftijdsgroep 2 tot 12-jarigen omdat
je in beide opvangsoorten werkt. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste V(V)E gecertificeerde
pedagogisch medewerker, of je bent bereid om deze te behalen.
Zet je het kind voorop en durf je kind met de kinderen te zijn? Ga je op in fantasiespel met de jongere
kinderen en kan je jouw ei kwijt in een potje voetbal met de ouderen? Ben jij goed in het benaderen
en uitdagen van kinderen op hun ontwikkelingsniveau? Binnen- en buitenactiviteiten niets is voor jou
te gek, je hebt nu al volop ideeën mee te brengen. Dan zoeken wij jou!

Enthousiast?

Wij zoeken een pedagogisch medewerker met de onderstaande competenties:
•

•
•
•
•
•

Je kijkt kindgericht en kan inschatten wat kinderen op verschillende leeftijden en
ontwikkelingsniveaus nodig hebben.
Het kind staat voorop, je kunt kind met de kinderen zijn en een rijke speel/leer omgeving
creëren.
Je bent actief in activiteiten op creatief gebied.
Je bent flexibel, creatief en neemt initiatief in het uitwerken en organiseren van thema’s.
Je bent in staat om de rust op de groep te bewaken.
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

Kwalificaties
•
•
•
•

Minimaal mbo niveau 3 in pedagogische richting. Via de diplomachecker kan je zien of jouw
diploma kwalificeert https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
Volg je een hbo opleiding en heb je minimaal 50% tot 75% van de totale studiepunten
behaald of zit je in je laatste jaar dan kan je mogelijk ook werken in de kinderopvang, zie de
diplomachecker!
V(V)E kwalificatie of bereid om het te halen.
Nederlands op 3F/B2 niveau voor de mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren,
luisteren en spreken) en lezen.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

Een salaris (schaal 6) en arbeidsvoorwaarden conform cao kinderopvang.
Tegemoetkoming kosten zorgverzekering conform cao kinderopvang.
Vakantietoeslag 8% van het jaarloon die wordt betaald in mei.
Eindejaarsuitkering 3% van het jaarloon die wordt betaald in december.
Gesprekkencyclus waardoor bij een goede beoordeling in het 1e jaar doorstroom naar een
overeenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk is.

Heb je interesse?

Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een cv naar werkenbij@kappio.nl.
Reageren is mogelijk tot 30 augustus 2022.
De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 12 september zijn.

