BIJBAAN Pedagogisch Medewerker
 Jij bent flexibel
 Jij wilt jezelf ontwikkelen
 Jij bent enthousiast

Noord-Brabant
 uren en dagen met jou in overleg
MBO/HBO

Zoek jij een leuke, uitdagende, goedbetaalde bijbaan die goed is voor je persoonlijke ontwikkeling?
Stop met zoeken, wij hebben die bijbaan voor je.
Studenten hbo-bachelor met een pedagogische, sociale en/of creatieve studierichting kunnen
namelijk vaak, mits zij voldoende studiepunten hebben behaald, als volwaardig begeleider aan de
slag in de dagopvang (kinderen van 0 tot 4 jaar) en/of de buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar).
Voldoe je aan onderstaande eisen? Dan hebben wij voor jou de ideale bijbaan.
Van enkele uren per week tot meerdere dagen per week: alles is mogelijk en dus altijd goed te
combineren met je studie.
Wij vragen
Je volgt een studie op HBO bachelor-niveau in een studierichting die hieronder in Lijst A of Lijst B
vermeld staat:
Lijst A:
Creatieve therapie (geen Mikojel)
Kinderverzorging en Opvoeding
Kunstzinnige therapie
Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
Lerarenopleiding Pedagogiek
Pedagogiek
Pedagogisch management kinderopvang
Pedagogische Academie
Sociaal kunstzinnige therapie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Social Educational Care
Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
Social Work, programma Social Educational Care
Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
Vaktherapie
Lijst B:
Activiteitenbegeleiding (AB)
Activiteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Creatieve therapie (van Mikojel)

Cultureel Werk (CW)
Culturele en Maatschappelijke Vorming
Educatie en Kennismanagement Groene Sector
Educatieve therapie (van Mikojel)
Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en
volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Inrichtingswerk (IW)
Jeugdwelzijnswerk
Kreatief edukatief Werk
Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige
richting binnen lerarenopleiding)
Leraar lichamelijke opvoeding
Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid4 voor primair-,
voortgezet- en beroepsonderwijs
Muziektherapie
Sport en bewegen
Sport- en bewegingseducatie
Sport, Gezondheid en Management
Sportkunde
Ook vragen wij
Je beschikt over een schriftelijk bewijs dat je minimaal 75% van de studiepunten van de totale
opleiding hebt behaald of over een schriftelijk bewijs van toelating tot het laatste studiejaar van de
opleiding (overgangsbewijs).
Wij bieden
 Een leuke, vrolijke, inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s
 Alle ruimte voor eigen initiatief
 Genoeg mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen
 Een kleinschalige organisatie
 Geld  Salaris volgens CAO Kinderopvang, schaal 6 (€ 2.047,- per maand op fulltime basis)
Jij en je collega Pedagogisch Medewerkers maken er iedere dag weer een groot feest van voor
elkaar, de kinderen en jezelf. Jullie worden hierbij direct ondersteund door een Unitcoördinator. Je
bent onderdeel van een kleinschalige organisatie waardoor er een familiegevoel heerst.
Wanneer je extra informatie wilt over deze te gekke vacature of over hoe je deze gewilde plek zou
kunnen proberen te bemachtigen, bel dan met de afdeling Personeelszaken op telefoonnummer
0411-689523.
Wij kijken uit naar jouw leuke, opvallende sollicitatiebrief en CV, die je kunt mailen naar
sollicitatie@kindertuin.com

