Vacature Pedagogischmedewerker Kinderopvang
Wil jij je carrière voort zetten in ons kleinschalige kinderdagverblijf ?
Kijk dan in onderstaande toelichting of Kinderopvang Smurfenland iets voor jou is!
Ons kinderdagverblijf is gevestigd in Rotterdam – Vreewijk.
Kinderopvang Smurfenland biedt opvang aan 6 kinderen in de horizontale babygroep.
12 kinderen in de peutergroep / peuterklas met VVE en 4 kinderen in de kleuter BSO groep.
Nu het aantal kindplaatsen dat bezet wordt toeneemt, zoekt dit team een nieuwe collega.
Een collega die haar carrière wil voortzetten na eerdere ervaringen, weet wat zij wil van haar
collega's en een duidelijke visie heeft op haar werk als pedagogisch medewerker.
De vacature is voor de functie pedagogischmedewerker - niveau 4
Stage en/of werkervaring in een kinderdagverblijf op de groepen dagopvang baby en peuter is
noodzakelijk. Werkervaring met VVE (bijvoorbeeld Ben ik in Beeld of Uk & Puk) en BSO is een
pre.
De functie is beschikbaar per 1 februari 2019 , mogelijk medio januari 2019.
Je kunt aan het werk van maandag t/m vrijdag, 32-36 uur per week.
Wat zoeken wij in onze nieuwe collega?
Wij zoeken in onze collega een creatieveling in denken en doen.
Iemand die beschikt over lef en vaardigheid om ook de ingewikkelde gesprekken aan te gaan
met ouders en collega's.
Iemand die de ingewikkelde opvoed - en pedagogische vraagstukken met haar collega's samen
wil oppakken.
Iemand die graag nog wil leren van haar collega's. Die zich langzaam aan een plekje in het
team veroverd.
Een leidster met een inzicht en vaardigheid heeft op het gebied van opvoeding, sociale
ontwikkeling en zich goed kan laten zien in het VVE aanbod.
Iemand die ziet wat er moet gebeuren en haar collega's ondersteund
Wij hebben een collega nodig met het diploma pedagogischmedewerker niveau 4 / PEM of gelijk
waardig, inclusief VVE certificaat [bij voorkeur puk & Uk] en het certificaat Nederlands F3 of de
bereidheid om dit te gaan halen.
Wat kunnen wij jou bieden!
Een salaris conform de CAO kinderopvang
Je komt te werken in een klein - zeer ervaren - team.
Onze medewerkers zijn al vele jaren bij elkaar en zijn goed op elkaar ingewerkt.
Alhoewel het een klein bedrijf is, zijn de arbeidsomstandigheden fijn en worden alle zaken
professioneel aangepakt.
Wij willen graag een hecht team zijn dat professioneel, vooral zeer betrokken hun werk doet en
betrokken is naar elkaar.
De sterke kanten van dit team zijn de in de praktijk zichtbare vakkundigheid op het gebied van
het organiseren van de opvang, de opvoeding, de verzorging, de didactische en pedagogische
vaardigheden.
De teamleden zijn zelden afwezig door ziekte en ervaren het werk als zeer plezierig. Zij blijven
niet voor niets vele jaren bij Smurfenland werken.
De teamleden laten zich niet opzichtig gelden , het zijn rustige karakters, lief en vriendelijk. De
nieuwe collega zal optimaal worden ingewerkt en steun krijgen van alle 6 teamleden.
Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken, stuur dan je motivatie brief waarin je duidelijk
aangeeft wie jij bent en wat jij voor ons kunt betekenen het liefst onderbouwd met voorbeelden
+ jouw CV naar Kinderopvang Smurfenland, vacature@kinderdagverblijfsmurfenland.nl

