Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
jouw nieuwe uitdaging?
 Jij bent enthousiast
 Jij werkt graag in een team
 Jij bent ambitieus

Verschillende locaties tussen Ehv-Den Bosch-Tilburg
 Mogelijkheden van 20 tot 32 uur per week
MBO 3 Kinderopvang

Jij hebt een diploma Pedagogisch Medewerk(st)er 3 Kinderopvang en hebt al enige jaren ervaring.
Jij bent echter nog lang niet uitgeleerd en je wilt jezelf verder ontwikkelen tot Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerkster 4 of misschien wel Pedagogisch coach of leidinggevende. Je bent gedreven en bent op zoek
om jouw werk te combineren met een leuke incompany opleiding GPM4 in 2 jaar met als toetje ook nog de
erkende Vier VVE certificaat.
Jij bent die Pedagogisch Medewerker die actief, energiek, creatief, zorgzaam, lief en grappig is.
De Pedagogisch Medewerker waar de kinderen blij naartoe gaan, waarover de kinderen thuis nog lang
napraten, over de leuke activiteiten die jij met ze hebt gedaan, over de vele avonturen die ze met je hebben
beleefd, de buikpijn die ze hebben van het vele lachen met jou. Jij zorgt voor blije kinderen die zich
emotioneel veilig voelen en daardoor in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen. Jij zorgt voor gelukkige
ouders die met een gerust hart hun kind(eren) bij jou achterlaten. Jij hebt aandacht voor ieder kind en
zijn/haar ontwikkeling door de juiste pedagogische kwaliteit te leveren.
Algemene kenmerken
Op verschillende locaties binnen de driehoek Eindhoven, Den Bosch, Tilburg hebben wij 5 vacatures voor
Pedagogisch Medewerkers niveau 3 die in 2 jaar zich al werkend willen laten bijscholen tot Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerkers niveau 4 met de erkende Vier VVE certificaat.
In mei/juni 2019 start Kindertuin een nieuwe “opstroom” GPM4 opleiding voor medewerkers die reeds in
bezit zijn van een SPW3 diploma. In twee jaar behaal jij je diploma GPM4 en je ontvangt ook nog een mooi
salaris als Pedagogisch Medewerk(st)er. Je werkt 3 of 4 dagen per week op het kinderdagverblijf of
Buitenschoolse Opvang en gaat 1 dag per week naar de incompany opleiding van Kindertuin. De lessen zijn
in Boxtel en worden verzorgd door opleidingsinstituut Broers. Gedurende de opleiding ontvang jij, naast je
salaris, een tegemoetkoming van 50% van de opleidingskosten. Wanneer jij ook nog jouw diploma haalt,
worden ook de overige opleidingskosten door Kindertuin vergoed. Bij het behalen van jouw GPM4 diploma
is dus de gehele opleiding kosteloos en heb je ook nog een leuk salaris ontvangen.
Hoe verloopt de opleiding?
In uiterlijk juni 2019 start je met de opleiding en werk je direct al samen met jouw collega’s op jouw
kinderdagverblijf of BSO. Je krijgt dan ook een mentor toegewezen die jou tijdens de gehele opleiding zal
begeleiden.
Wij vragen:
 een energieke en ambitieus persoonlijkheid
 doorzettingsvermogen en een enthousiaste collega
 iemand die het heerlijk vindt om met kinderen te werken en te laten lachen
 iemand die creatief is en leuke speelsituaties bedenkt
 iemand die graag onderdeel wil worden van onze leuke ‘familie
 jij bent liefdevol en zorgzaam en weet feilloos wat de kinderen nodig hebben
 improviseren zit in jouw bloed, jij bent zo flexibel als een elastiekje

Kindercentrum Kindertuin biedt:







Een vrolijke inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s
Een “incompany” BBL opleiding in Boxtel of directe omgeving
Een goed startsalaris van € 2.047 tot € 2.793 per maand bij 36 uur in de week conform de cao
kinderopvang
Aanstelling voor de duur van de opleiding met aansluitend mogelijkheden voor een vast dienst
verband
Een kleinschalige werkomgeving in een platte organisatie
Gunstige aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden met aanvullende tegemoetkoming en een
sociaal fonds

Team
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 en Operationeel
managers en coaches. 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 één van de Managers Hanneke Roefs, Sanne van den Heuvel of
Esther Keeris op telefoonnummer 0411-689110.
Wij kijken uit naar jouw leuke, opvallende sollicitatiebrief en CV, die je kunt mailen naar
sollicitatie@kindertuin.com onder vermelding van GPM4.

