Functieomschrijving
Functieomschrijving
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de opvang, opvoeding, begeleiding
en verzorging van een groep kinderen op het kinderdagverblijf van een van onze vestigingen in
Papendrecht. Daarnaast zorg je voor een veilige en vertrouwde omgeving, zodat de kinderen
een plek hebben waar ze lekker kunnen ontspannen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich
kunnen ontwikkelen, werk je via het VE programma Uk en PUK. Daarnaast organiseer je samen
met je collega’s leuke ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Jij:
Hebt energie, en bent flexibel inzetbaar
Kan goed samenwerken met collega’s en zij kunnen op je rekenen als ze even hun handen vol
hebben;
Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Wij bieden
Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven
ontwikkelen.
Leuke collega’s en een goede werksfeer.
Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging.
Een salaris in schaal 6 volgens de cao Kinderopvang (€ 2128 - € 2899 per maand bij 36 uur)
Trainingen en interne begeleiding om verder te groeien in je werk. Onze coaches helpen je te
ontwikkelen door scholing, onderlinge feedback en persoonlijke gesprekken.
Wij vragen
· Een pedagogisch diploma (MBO SPW 4 of vergelijkbaar) Voor informatie of je diploma voldoet,
kun je de diploma check doen op :
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang.
· Pedagogische ervaring is gewenst;
· Ervaring en affiniteit met kinderopvang in de leeftijdsgroep 0-4 / 4-12 jaar;
· Flexibele & proactieve houding. Je bent enthousiast en flexibel en hebt oog voor
ontwikkelingsfasen van het kind;
· Rijbewijs is een pré;

Is werken met kinderen het allerliefste wat je doet? En ben je klaar voor een uitdaging bij een
professionele kinderopvangorganisatie waar je jezelf kan ontwikkelen?
Dan is Kinderopvang Papendrecht de juiste match!
Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd
Salaris: €2.128,00 - €2.899,00 per maand

