Vacature
Medewerker flexpool
Ben jij de flexibele pedagogisch medewerker, die het leuk vindt om op verschillende locaties
te werken? Dan is medewerker flexpool de perfecte functie voor jou!
Het betreft werkzaamheden binnen het KDV, de BSO en de Peuterscholen via de flexpool.
Onze locaties bevinden zich in West-Friesland, Schagen, Hollands Kroon en Den Helder.
Dit is een unieke kans om de organisatie en locaties goed te leren kennen. Een afwisselende baan
en steeds weer nieuwe ervaringen! Ook is doorstroom naar vaste inzet op een locatie mogelijk via
interne vacatures.
We vragen een beschikbaarheid van minimaal 2 en maximaal 5 dagen per week.
Toekenning van vaste uren gaat op basis van het volgende schema:
Beschikbaar
5 dagen
4 dagen
4 dagen
3 dagen
2 dagen

Maximaal inzetbaar
4 dagen
4 dagen
3 dagen
3 dagen
2 dagen

Vaste uren per week salaris
27 uur
24 uur
18 uur
16 uur
8 uur

Het rooster en de beschikbaarheid zijn op woensdag bekend voor de aankomende week.
Op een dag kunnen meerdere diensten gewerkt worden.
Scholieren die tijdens vakanties extra willen werken en tijdens schoolweken wisselend beschikbaar
kunnen zijn bieden we een oproepovereenkomst.
Kwalificerend naast afgeronde pedagogische opleidingen niveau 3, 4 en HBO zijn ook HBO
studenten die een opleiding volgen die afgerond kwalificerend zijn als ze 75% van de totale
studiepunten hebben behaald. Dit is meestal het laatste jaar van de studie.
Ben je enthousiast over alle werkzaamheden die het werken met kinderen met zich mee brengt en
herken je jezelf in onderstaande competenties dan zijn wij op zoek naar jou!
Profiel:

•

Je kijkt kindgericht en kan inschatten wat kinderen op verschillende leeftijden en
ontwikkelingsniveaus nodig hebben.

•

Het kind staat voorop en je kunt kind met de kinderen zijn.

•

Je kunt naast een goede verzorging van kinderen ook een speel/leer omgeving creëren.

•

Je bent actief in activiteiten op creatief gebied.

•

Je bent flexibel en neemt initiatief in het uitwerken en organiseren van themagerichte
activiteiten.

•

Je bent in staat om de rust op de groep te bewaken.

•

Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

Wat vragen wij:
-

Opleidingsniveau:
Mbo niveau 4 Pedagogisch medewerker of Onderwijsassistent.
Mbo niveau 3 Pedagogisch medewerker als het vak Nederlands op niveau 3F is afgesloten.
Overige MBO of HBO opleidingen met pedagogische achtergrond zoals bijv. Verpleegkunde,
SPH, Pedagogiek of de PABO.

-

Belangrijk voor deze vacature is dat je op het moment dat je opgeroepen wordt binnen een
uur op locatie kunt zijn. (oproepen worden gedaan tussen 6.00 en 9.00 uur)

-

Gezien het gebied waarin onze locaties zich bevinden en de mogelijkheid van meer diensten
op 1 dag, is eigen vervoer een vereiste.

-

In het bezit zijn van een VVE-certificaat en/of kennis hebben van VVE is een pré.

Wat bieden wij:
-

Uitbetaling volgens cao kinderopvang schaal schaal 6 Pedagogisch medewerker.

Heb je interesse om bij Kappio te komen werken?
Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een CV naar werkenbij@kappio.nl

www.kappio.nl

