Peuters zoeken pedagogische medewerkers met hart voor VVE
Onze pedagogisch medewerkers blijven zich ontwikkelen, net als de kinderen. Helaas betekent dit
soms ook dat je fijne collega’s moet laten gaan, omdat zij een volgende stap in hun carrière zetten
Wij zoeken een Pedagogisch medewerker KDV ( 27-36 upw) - locatie: Beatrix
Wat ga jij doen:
Je bent samen met je betrokken en enthousiaste collega’s verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
het welbevinden van de kinderen. Naast een berg liefde die je voor de kinderen meeneemt, lever je in
samenspraak met ouders een bijdrage aan de opvoeding. Je creëert een uitnodigende en stimulerende
omgeving die fysiek en emotioneel veilig is en geeft mede sturing aan positieve interactie in de groep.
Jij zorgt voor sfeer, uitdaging en geborgenheid.
Je stimuleert spelenderwijs de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele- en taalontwikkeling van elk kind. Je houdt rekening met de diversiteit van de kinderen en sluit aan bij de
manier waarop (jonge) kinderen actief leren. Je werkt volgens het pedagogisch kader van Kiddoozz.
Op onze locaties staat de ouderbetrokkenheid al jarenlang hoog in het vaandel. Wij zijn daar supertrots
op en het zorgt ervoor dat ouders zich gehoord en gezien voelen en graag deel uitmaken van de
activiteiten die wij het gehele jaar door organiseren.
Wat kun jij Kiddoozz bieden?
Jij beschikt over minimaal een diploma PW-4 of vergelijkbaar of HBO Pedagogiek, Ad pep, SPH, Social
Work of Pabo. Daarnaast is jouw taalniveau aantoonbaar op 3F en ben je in bezit van een VVEcertificaat (bijvoorbeeld Uk en Puk). Je bent minimaal 27 uur per week beschikbaar, hebt goede sociale
vaardigheden en weet verder te denken en te doen dan wat er van je gevraagd wordt. Werken met
kinderen is voor jou een passie, maar vooral ook een uitdaging. Daarnaast ben je creatief aangelegd in
denken en doen. Je bent flexibel, betrokken en verantwoordelijk. Je kunt zowel zelfstandig als in
teamverband werken. Jij werkt altijd vanuit jouw passie voor het vak en in verbinding met Kiddoozz.
Wat krijg jij daarvoor terug:
Kiddoozz Kinderopvang wil van betekenis zijn voor de kinderen uit de wijk. Wij zijn een Lekker Fit! en
maatschappelijk betrokken organisatie. Gezonde voeding, voldoende beweging, samenwerken met
partners uit de buurt, diversiteit en aandacht voor elkaar behoren tot onze basis. Daarnaast:
 Een contract voor gemiddeld 27-36 uur per week
 Aandacht voor het (verder) ontwikkelen van jouw talenten en doorgroeimogelijkheden (zowel
horizontaal als verticaal)
 Ruimte om je te verdiepen in zaken die jou energie geven
 Aandacht voor kwaliteit, o.a. door pedagogische ondersteuning van onze pedagogische coaches
 Samenwerken in een zeer enthousiast en betrokken team waar eigen beslissingen genomen mogen
worden
 Jaarlijkse studiedag met ieder jaar verschillende uitdagende workshops
 Studieregeling en mogelijkheden tot het volgen van verschillende trainingen, zoals kinder ehbo,
bhv, VVE en Kijk! en faciliteiten om jouw taalcertificaat taalniveau 3F te behalen (via Mr. Dutch in
Rotterdam)
 Salaris conform CAO Kinderopvang schaal 6 minimaal € 2.139,-- en maximaal € 2.913,-- bruto per
maand bij 36 uur per week.
 Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en voor dienstreizen
 Collectieve zorgverzekering
 Pensioenregeling bij het pensioenfonds Zorg&Welzijn
Interesse?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marina Bergwerff, teammanager,
telefoonnummer 0639836981.
Deze vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern gepubliceerd. Je sollicitatie en c.v. ontvangen
we graag per mail op hr@kiddoozz.nl.

