West-Friesland

Pedagogisch medewerkers gezocht!
Wij zoeken jou!

Wij zoeken pedagogisch medewerkers voor onze flexpool die inzetbaar zijn voor
peuterscholen, VSO en/of NSO. Je werkt in het cluster West-Friesland en wordt
ingezet voor onze locaties ter vervanging van vaste medewerkers. Er staan als invaller
is een speciale kwaliteit. Je weet de connectie met de kinderen te maken ook al ken je
ze niet allemaal. De vaste kracht en ouders weet je vertrouwen te geven en het gevoel
van een normale dag te bezorgen. Het is een afwisselende baan, waarbij je Kappio
goed leert kennen en er doorstroom mogelijkheden zijn naar een vaste locatie.

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:
•
•
•
•
•

Minimaal mbo niveau 3/4 in pedagogische richting via de diplomachecker kan je zien of je
kwalificeert https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
Volg je een hbo opleiding en zit je in je laatste jaar? Dan kan je mogelijk ook werken in de
kinderopvang, zie de diplomachecker!
Voor inzet binnen de peuterscholen is het een vereiste om te beschikken over een VE
certificaat of het willen behalen hiervan.
Heb je bepaalde vaste uren nodig? Geef dit dan aan in je sollicitatie. Als je bereid bent om ook
buiten West-Friesland ingezet te worden zijn er meer mogelijkheden
Onze locaties bevinden zich verspreid door heel West-Friesland, het is van belang dat je over
eigen vervoer beschikt.

Uitbetaling conform cao Kinderopvang schaal 6 pedagogisch medewerker
Op basis van je beschikbaarheid bieden we opties voor vaste uren op contract.
Vormen van opvang
Beschikbaarheid per Inzet tijdens
Contract aanbod
week
schoolvakanties
Alleen peuterscholen
2 ochtenden
Geen inzet
Oproepcontract
Alleen peuterscholen
2 tot 4 ochtenden
Geen inzet
8 uur, 40 schoolweken
Peuterschool en VSO
2 tot 4 ochtenden
Geen inzet
10 uur, 40 schoolweken
Peuterschool en VSO/NSO
2 dagen
Geen inzet
8 uur, 40 schoolweken
Peuterschool en VSO/NSO
2 tot 4 dagen
Geen inzet
16 uur, 40 schoolweken
Peuterschool en VSO/NSO
2 tot 4 dagen
2 dagen
16 uur, 52 weken
VSO/NSO
2 dagen
2 dagen
4 uur, 52 weken
VSO/NSO
2 tot 4 dagen
2 dagen
8 uur, 52 weken

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

