Vacature 33,25 uur

Pedagogisch medewerker
Kindcentrum De Ark

Wegens uitbreiding zijn wij voor onze kinderopvang binnen Kindcentrum De Ark in
Schagen op zoek naar één of twee enthousiaste pedagogisch medewerker(s).
Per 01-12-2022, of eerder als dit voor jou mogelijk is, bieden wij een contract aan van
33,25 uur per week verspreid over 4 dagen. Bij minder uren of dagen beschikbaarheid
vragen we je ook te reageren en kunnen we de mogelijkheden met elkaar bekijken.
De werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag. In schoolvakanties vragen
wij 3 hele dagen per week inzet op de BSO. Deze dagen kunnen afwijken, er wordt dan
gekeken naar het aantal kinderen per dag.
Tijdens vakanties kan er worden samengevoegd met andere BSO-locaties in Schagen.

Wij zoeken jou!

Peuterschool, KDV en BSO De Ark bevinden zich in Basisschool De Ark. Na een jarenlange, goede
samenwerking tussen school en peuterschool, zijn we verhuisd en breiden wij deze samenwerking
verder uit met dagopvang en BSO. We starten op 29 augustus in het nieuwe Kindcentrum De Ark.
In het Kindcentrum besteden professionele pedagogisch medewerkers veel aandacht aan sfeer en
het creëren van een kleinschalige liefdevolle omgeving. Op deze locatie wordt een intensieve
samenwerking met basisschool De Ark steeds verder ontwikkeld. De pedagogisch medewerkers
vormen een onderdeel van het team van de school en er worden regelmatig overleggen gepland
tussen opvang en onderwijs.
We stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling met divers spelmateriaal, door aanbod van creatieve
activiteiten en met genoeg ruimte voor vrij spel. Kinderen van peuterschool, opvang en onderwijs
spelen en leren met elkaar. We maken gebruik van ruimtes, spelmateriaal en middelen in het hele
kindcentrum. Door het spel met en naast elkaar, ontwikkelen de kinderen zich op alle gebieden en
ontstaat er een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.

Enthousiast?

Wij zoeken een pedagogisch medewerker met de onderstaande competenties:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je houdt van uitdagingen en denkt ‘out of the box’ als het gaat om door ontwikkelen van
kinderopvang en samenwerken met onderwijs.
Je denkt in oplossingen en ziet ‘problemen’ als een uitdaging.
Kinderen op hun ontwikkelingsniveau benaderen en uitdagen is waar je goed in bent.
Je bent thuis in de behoeftes en ontwikkelingsfases van de peuterleeftijd en BSO kinderen.
Het kind staat bij jou voorop.
Zorgzaam en respectvol omgaan met de verzorging van kinderen past bij jou.
Je bent pro-actief, flexibel en werkt graag in teamverband.
Je ziet ouders als partners in opvoeding en zorgt voor een open communicatie.
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.

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 is een pré of bereidheid om een V(V)E certificaat te behalen.
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 23 augustus 2022.
Uitnodiging voor gesprekken zullen, i.v.m. vakantie, worden verstuurd in de week van 29 augustus.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 september en meedraaien is in de week van 12
september op maandag, dinsdag of donderdag.

