Vacature

Pedagogisch medewerker VVE
Voor onze peuterschoollocatie ‘t Vuurvliegje en BSO Super Tof zijn we op zoek naar een
pedagogisch medewerker voor 4 ochtenden per week peuterschool en VSO en 2 à 3
middagen NSO.
De totale vacature is daarmee ongeveer 19 tot 34,75 uur per week. Het is een optie om
deze vacature over 2 medewerkers te verdelen. De peuterschool is open op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wij zoeken jou!

Omdat het een combi van peuterschool en BSO betreft is het belangrijk dat je affiniteit hebt met
kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Er wordt verwacht dat je voor alle leeftijdsgroepen
activiteiten uit kunt zetten en aansluiting vindt bij de kinderen.
Afwijkend opleidingsniveau:
Voor de inzet op de peuterschool vragen we om een VVE kwalificatie. Als je in opleiding bent voor de
kwalificatie kan je ook reageren.

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

Opleidingsniveau:
•

•
•
•

Minimaal mbo niveau 3/4 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 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 VVE certificaat
of het willen behalen hiervan.
Heb je bepaalde vaste uren nodig? Geef dit dan aan in je sollicitatie.

Wat bieden wij:

Uitbetaling volgens cao kinderopvang, schaal 6 pedagogisch medewerker.

Heb je interesse?

Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een cv naar werkenbij@kappio.nl

