VACATURE BBL, PARTTIME OF FULLTIME
>> Pedagogisch medewerker, 0-4 jaar
Wij zijn op zoek naar de schakel die het mogelijk maakt dat collega’s onder andere ‘niet
groepsgebonden taken’ kunnen uitvoeren, extra begeleiding aan kinderen kunnen bieden,
gesprekken kunnen voeren met ouders enzovoorts. Ben jij de aanvulling voor ons team die
meedenkt in alle voorkomende situaties, naar oplossingen zoekt en mee aanpakt om die
oplossingen om te zetten in acties? En herken jij je in termen als: lieve, zorgzame, alerte en actieve
pedagogisch medewerker die de kinderen een veilig, vertrouwd en liefdevol plekje bied? Dan zijn
wij misschien wel op zoek naar jou!
Praktisch gezien zul jij wisselend ingezet worden op alle groepen waardoor je al snel alle kindjes,
ouders en collega’s zult kennen. Je weet wat de visie van KDV ’t Treintje is en draagt dit uit in je
werkzaamheden. Wanneer een kindje of een groep je aandacht vraagt speel je hierop in en geef je de
kindjes en collega’s wat zij nodig hebben.
Samen met een vaste collega zorg jij niet alleen voor de basis verzorging maar ook voor aandacht,
affectie, liefde en ruimte voor ieder kind. Jij biedt hen daarnaast ook alle mogelijkheden zodat zij zich
veilig kunnen ontwikkelen op ieders eigen manier en op hun eigen tempo. Je stimuleert en begeleid
de kinderen in hun groei naar kleuters en het vinden van hun eigen identiteit.
Naast het zorgen voor de kinderen bij ’t Treintje draag je ook zorg voor het reilen en zeilen van de
groep. Denk hierbij aan het aanbieden van uitdagend en wisselend spel en speelmateriaal, de
verschillende thema’s uitwerken en behandelen, het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van het
kind, het onderhouden van oudercontacten, het mee denken en werken aan de planning en het
kwalificeren van jezelf als pedagogisch medewerker.
Je werkt op basis van een vast aantal uren per week die we in overleg vast zullen stellen in je
arbeidsovereenkomst. Dit kan parttime, Fulltime of in combinatie met een BBL opleiding
‘Gespecialiseerd pedagogisch medewerker’.
Wij zijn op zoek naar iemand met:
•
•
•
•
•
•
•

Een gekwalificeerd diploma, voorkeur op niveau 4
VVE certificaat
Taalniveau 3f
Ervaring in het werken met KIJK
Certificaat ‘werken met baby’s’
Een enthousiaste, open en meedenkende houding
Passie en affiniteit voor het werken met de doelgroep 0 tot 4 jaar

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

Een arbeidsovereenkomst met het aantal overeengekomen uren, met uitzicht op vast
dienstverband
Arbeidsvoorwaarden conform CAO kinderopvang
Scholing en ontwikkelingsmogelijkheden
Een vergoeding in reiskosten voor woon-werkverkeer
Enthousiaste en gemotiveerde collega’s
Een prettige en open werksfeer

Kijk jij er naar uit om ons team te komen versterken en jouw talenten in te zetten, dan maken wij
graag kennis met jou!!
Stuur je CV met een begeleidende brief vóór 25 november naar:
Jolijn Verhagen
Kinderdagverblijf ’t Treintje
info@kdvhettreintje.nl
Heb je nog vragen voordat je overtuigd bent?
Neem dan contact op met Jolijn Verhagen via 013-8795271

