AVONTUURLIJKE PEDAGOGISCH MEDEWERKER m/v
Voor BSO locatie De Romeinen in Alphen aan den Rijn
20 uur per week
Schud jij met gemak activiteiten met thema’s als sporten, koken, creatief bezig zijn en andere
stoere workshops uit je mouw? Ga je graag naar buiten, ben je wel te porren voor een fietsritje en
vind je het leuk om kinderen een avontuurlijke middag te laten beleven?
Dan hebben wij jou nodig!
BSO De Romeinen biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar en is gevestigd in de
gezellige Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. Naast de 2 avontuurlijk ingerichte groepsruimtes
hebben de kinderen de mogelijkheid om buiten te spelen op het, aan de groepen grenzende,
buitenplein. Ook gaan de kinderen en medewerkers regelmatig op uitstapje!
Klinkt dit als de ideale groep voor jou als pedagogisch medewerker? Dan hebben wij jou nodig!
Je bent flexibel, communicatief vaardig, creatief en schakelt snel. Je hands-on mentaliteit vinden wij
belangrijker dan het aantal jaren werkervaring met kinderen. Je beschikt over:
•

•
•
•

een relevant diploma; denk aan een mbo-diploma Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of een
hbo-diploma SPH, Pedagogiek, Onderwijsassistent, Pabo of een buitenlands diploma. Ook
met een nog niet afgeronde HBO opleiding kun je bevoegd zijn om in de kinderopvang te
werken. Benieuwd of dit met jouw HBO opleiding kan? Lees dan snel verder.
affiniteit met het werken met kinderen.
een goede beheersing van de Nederlandse taal.
een open en flexibele houding en je communiceert helder en duidelijk.

Dit bieden wij jou:
• 20 uur per week verdeeld over de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
• een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng.
• een sfeervolle werkomgeving met uitdagende (spel-) materialen.
• de kans om je te ontwikkelen door het ruime aanbod aan cursussen en trainingen.
• werken in een team van liefdevolle collega’s.
• een bruto maandsalaris tussen de € 2.128,- tot € 2.899,- (schaal 6 CAO Kinderopvang)
op basis van een 36-urige werkweek.
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden als een fietsplan, collectiviteitskorting
zorgverzekering, korting op kinderopvang bij De Kinderhaven en gezellige teamuitjes!

Interesse in de functie van pedagogisch medewerker bij De Kinderhaven of wil
Je meer weten over deze vacature?
Reageer nu door jouw motivatie en CV vóór woensdag 14 april a.s. te mailen
naar danielladuivenvoorde@dekinderhaven.nl

