Gezocht: pedagogisch medewerker De Vlindertuin (28,5 uur) Istia Uden
Wij zijn op zoek naar een vrolijke, betrokken en liefdevolle pedagogisch medewerker die beschikbaar is op
maandag en woensdag, andere dagen in overleg– dit voor minimaal 28,5 uur per week.
Kindercentrum De Vlindertuin biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar er wordt nauw
samengewerkt met de Vrije School De Zevenster. Met al onze liefde, passie, kennis en levensvreugde willen wij
kinderen ondersteunen om hun eigen levenspad te vinden.
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van een groep kinderen van 2 tot 4 jaar. Je
geeft de kinderen en hun ouders een warm en welkom gevoel.
Je bent ondernemend en creatief en je kan dagelijks zorgen voor een gezellige en warme sfeer afgestemd op
de kinderen. Naast het bedenken en uitvoeren van activiteiten, zorg jij er ook voor dat de kinderen met veel
liefde en aandacht worden verzorgd, gezonde voeding krijgen en heerlijk kunnen buiten spelen, ontdekken en
leren. Je hebt daarbij oog voor het individuele kind én de behoeftes van de gehele groep.
Wij bieden jou...









een uitdagende en afwisselende baan binnen een organisatie waar kinderen en medewerkers centraal staan;
aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling;
een goede werksfeer
ruimte voor eigen initiatief en de benodigde middelen om je werk goed te kunnen doen;
trainingen en opleidingen zodat jij je kunt blijven ontwikkelen;
salaris conform de cao kinderopvang, schaal 6 (minimaal 2.047,- en maximaal 2.793- per maand op basis van
een 36-urige werkweek).
de mogelijkheid om méér te werken door als invalkracht aan de slag te gaan;
een halfjaar contract om te beginnen, bij wederzijds enthousiasme bieden we je uiteraard een verlenging aan.
Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een ondernemende, vrolijke en zorgzame pedagogisch medewerker die graag met
kinderen van 2 tot 4 jaar werkt. Minimaal 2 jaar werkervaring binnen de kinderopvang is een vereiste.
Wij zoeken een collega die:










Antroposofisch geschoold is of antroposofisch geïnspireerd is
enthousiast, zorgzaam en ondernemend is;
graag met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar werkt;
beschikt over taalniveau Nederlands 3F of bereid is dit binnen afzienbare termijn te behalen;
beschikt over goede contactuele vaardigheden;
flexibele en ondernemende instelling heeft;
creatief en muzikaal is in het bedenken en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten;
in bezit is van een gekwalificeerd diploma op minimaal niveau 3.
Interesse
Word je helemaal gelukkig, na het lezen van deze vacature? Stuur ons dan je motivatiebrief en CV en wie weet
kun je bij ons aan de slag! Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Loes Govers,
telefoonnummer 0413-332983. Of kijk, op onze website www.vlindertuin-uden.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 19 maart
Soort dienstverband: Deeltijd, Bepaalde Tijd

