Vacature
Pedagogisch medewerker invalpool

West-Friesland

Voor minimaal 2 dagen per week bij Kappio Kinderopvang.
Het betreft werkzaamheden voor onze peuterschool en/of BSO locaties in
West-Friesland.

Wij zoeken jou!

Pedagogisch medewerker invalpool inzetbaar voor peuterscholen en/of BSO.
•

•
•

Voor onze invalpool zijn wij op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers die willen
werken op de peuterschool en/of de BSO.
Onze locaties bevinden zich verspreid door heel West-Friesland, het is van belang dat je over
eigen vervoer beschikt.
Het is ook mogelijk om alleen binnen de peuterscholen in te vallen, je werkt dan op basis van
een oproepovereenkomst en bent minimaal 2 ochtenden per week beschikbaar.

Enthousiast?

Wij zoeken pedagogisch medewerkers met de onderstaande competenties:
•

•
•
•
•
•
•

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 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

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. SPH, Pedagogiek
of de Pabo.
Voor inzet binnen de peuterscholen is het een vereiste om te beschikken over een VVE
certificaat.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

Uitbetaling volgens cao kinderopvang, schaal 6 pedagogisch medewerker.
Afwisselende baan op diverse locaties.
Samenwerking met de basisschool.
Werken met de Ouderapp van Kappio.
Werken met een online activiteitenaanbod.

Heb je interesse om bij ons te komen werken?

Je brief waarin je aangeeft wat jouw motivatie is om te reageren en een cv kan je sturen naar
werkenbij@kappio.nl

