Pedagogisch medewerker Buiten Schoolse Opvang
 Jij laat kinderen stralen
 Jij verrast ouders
 Jij inspireert collega’s

Helvoirt
 Mogelijkheden van 12 tot 22 uur per week
MBO/HBO

Jij bent die Pedagogisch Medewerker die actief, energiek, creatief, zorgzaam, lief en grappig is. Die
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 onze BSO in Helvoirt hebben wij een leuke vacature als Pedagogisch Medewerk(st)er. Werkdagen zijn op
maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 uur tot uiterlijk 18.30 uur. Je kunt al direct aan de slag. Heb jij
een opleiding voor het werken met kinderen dan ben je al snel gekwalificeerd om te werken in de
kinderopvang. Bijvoorbeeld de opleiding MBO Sport en Bewegen, Cultureel of Agogisch werk zijn een ideale
opleiding voor PMers op de BSO’s.
Wij vragen
 Een afgeronde MBO of HBO opleiding die kwalificeert voor de kinderopvang of HBO-ers met een
relevante studie die met het afrondende jaar van hun studie bezig zijn.
 Creativiteit, sportiviteit en als het kan ook nog een beetje muzikaliteit
 Een enthousiaste en vrolijke persoonlijkheid
 Iemand die het heerlijk vindt om zich soms ook nog gewoon even kind te voelen
 Iemand die bruist, lacht, inspireert, oog heeft voor ieder kind
 Iemand die graag onderdeel wil worden van onze leuke ‘familie’

Kindercentrum Kindertuin biedt






Een vrolijke inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s
Een goed startsalaris van 2.047 tot € 2.793,00 per maand bij 36 uur in de week conform de cao
kinderopvang
Aanstelling voor een 1 jaar 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 de Operationeel Manager Sanne van den Heuvel op
telefoonnummer 0411-689110.
Wij kijken uit naar jouw leuke, opvallende sollicitatiebrief en CV, die je kunt mailen naar
sollicitatie@kindertuin.com

