Pedagogisch medewerker Kinderopvang
Niveau 4 – minimaal 3-5-8-16 uur vast elke week tot fulltime in de schoolvakanties
of verlof bij van de vaste leidster
Als pedagogisch medewerker bij Kinderopvang Smurfenland ben je dagelijks bezig met de opvang, ontwikkeling en verzorging van
de groep kinderen. Je zal in een team werken dat betrokken is met zowel hun werk als elkaar. Het is een klein en zeer ervaren
team waarin jij goed zal worden ingewerkt en steun krijgt van alle zes de teamleden.
Kinderopvang Smurfenland biedt opvang in een horizontale babygroep van 6 kinderen, in een VVE peutergroep van 12 kinderen
en een peuterklas met VVE. Jij hebt als onze nieuwe collega een duidelijke visie op je werk als pedagogisch medewerker en weet
wat je van jouw collega’s verwacht.

Wie zoeken wij?
Kinderopvang Smurfenland is een kleinschalige opvang die groeit in het aantal kindplaatsen. Voor deze functie zoeken wij iemand
die:

Graag wil leren van collega’s;

Opvoed- en pedagogische vraagstukken wil tackelen samen met collega’s;

In denken en doen creatief kan handelen;

Lef en vaardigheid heeft om gesprekken aan te gaan met ouders;

Ziet wat er moet gebeuren en hierbij ondersteuning biedt.

Wat zijn onze eisen in deze afwisselende en creatieve rol?





Proactieve en flexibele werkhouding;
Minimaal stage ervaring in een kinderdagverblijf met dagopvang baby en peuter;
MBO Pedagogisch medewerker niveau 4 of Pedagogisch Educatief medewerker ,
e
HBO Social Work of soort gelijk of in opleiding hiervoor ( 3 jaar);
VVE certificaat Uk & Puk en certificaat Nederlands F3 is een pré.

Wat bieden wij?
Ondanks de kleine schaal van onze kinderopvang, zijn de arbeidsomstandigheden goed geregeld en wordt alles professioneel
aangepakt. Daarnaast bieden wij:

Marktconform salaris;

Werkplek in een vakkundig team;

Uitgebreide pensioenregeling

Flexibiliteit in werkdagen

Wie zijn wij?
In Rotterdam Vreewijk, in een groene omgeving, is dit unieke, huiselijke kinderdagverblijf gevestigd. Dit knusse kinderdagverblijf
biedt kleinschalige kinderopvang. Wij zijn 30 jaar geleden begonnen vanuit een ideaal: Kinderen zijn geen product en opvang
moet iets extra bieden aan het gezinsleven.
Door jarenlange ervaring en bijscholing, hebben wij onze wijze van werken steeds verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Wat
ons echt uniek maakt? Elk beleidsvraagstuk, elke wettelijke eis, elke wens, wordt al 30 jaar steevast gestart met het uitgangspunt:
‘’ Wat heeft het kind nodig?’’

Ben jij onze nieuwe pedagogisch medewerker?
Verstuur dan jouw sollicitatie direct naar vacature@kinderdagverblijfsmurfenland.nl en Nanda zal contact met je opnemen!

Aan de Langegeer 115 3075 JE te Rotterdam
Tel. Locatie 010 – 4323772 / Tel. Kantoor 010 – 4322694

