VACATURE: PEDAGOGISCH MEDEWERKER (4 - 12
UUR)

Wij zoeken ter aanvulling van ons team per direct een allround pedagogisch medewerker voor op
ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Wij zijn een reguliere kinderopvang
organisatie gelokaliseerd in Zwolle met een hoge flexibiliteit en zijn gespecialiseerd in de opvang
van kinderen met een extra zorgvraag.
Taakomschrijving: Als pedagogische medewerker houd jij je graag bezig met kinderen op het gebied
van educatie, sport & spel, maar ook techniek, natuur en cultuur. Je bent verantwoordelijk voor de
opvang, zorg en ontwikkeling van de kinderen binnen het kindercentrum. Jij bent creatief in het
bedenken van een activiteitenplanning en weet hoe je kinderen in de diverse leeftijdsgroepen moet
enthousiasmeren. Als jij weet hoe je kinderen met en zonder een extra zorgvraag een topdag kunt
bezorgen, zorgzaam, sportief en creatief bent en goed kunt organiseren, dan is deze functie iets voor
jou.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•

Het bieden van een emotioneel veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen
Het begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel
Organiseert activiteiten gericht op de ontwikkeling
Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) de
leidinggevende.
Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers
Onderhoudt contact met de betreffende scholen
Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt
mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht

Functie-eisen
Jij:
• hebt relevante werkervaring
• hebt een kind-, sport- of cultuurgerichte opleiding conform de eisen van de CAO Kinderopvang
• minimaal MBO niveau 4
• bent flexibel inzetbaar
• bent minimaal 6 maanden beschikbaar voor Kinderopvang Breed
• beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen en
ouders/verzorgers
• kunt goed zelfstandig als in teamverband werken
• kunt om gaan met onverwachte situaties en bent in staat meerdere taken tegelijk uit te voeren
• hebt affiniteit met het werken met kinderen met diverse zorgvragen
Wij:
• bieden werk bij de beste kinderopvang en Praktijkopleider van Zwolle (KOV Awards 2016,
Praktijkopleider 2018) in een inspirerende en informele omgeving waarin je jezelf voldoende kunt
ontwikkelen en ontplooien
• bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst op basis van 4 - 12 uur per week, met uitzicht op
verlenging, uitbreiding in uren en doorgroeimogelijkheden
• bieden een afwisselende en uitdagende baan met marktconforme salariëring
Ben jij die spontane collega met kennis van zaken die dat stapje extra wil zetten en ons team wil komen
versterken? Een schriftelijke sollicitatie met CV kun je uiterlijk voor 28 februari 2019 sturen naar
info@kinderopvangbreed.nl t.a.v.: Marloes van der Poot.
Een dag meedraaien kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

