Vacature Pedagogisch medewerker niv. 3 Kombinocare
Functie
Een huiselijke sfeer en betrokken medewerkers. Dat is KombinoCare!
Kinderdagverblijf Kombinocare heeft een verticale groep. Dat houdt in dat alle 0 tot 4-jarigen bij elkaar
in de groep zitten. Zo ontstaat er een echte thuissituatie. Juist omdat de locatie zo klein is, kennen we
elkaar goed en voelen de kinderen zich veilig. We ondernemen veel activiteiten samen. Soep maken
of cakejes bakken in de keuken of heerlijk ravotten, het kan allemaal. Verder werken we in thema’s en
hebben we voor elk thema leuke activiteiten zodat de kinderen spelenderwijs leren. Daarnaast werken
wij met Uk & Puk totaal programma, dagelijks bieden wij de kinderen van 2-4 jaar oud extra activiteiten
aan die inspelen op de taal- spraakontwikkeling. Zodat de kinderen goed zijn voorbereid op de
basisschool
Je komt te werken met enthousiaste collega’s die een gevarieerd activiteitenaanbod bieden aan de
kinderen. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en zorg van kinderen van 0 tot 4 jaar. Je
bent in staat om in te spelen op de behoeftes van elk kind. Elke dag is anders, met het kind als
middelpunt. Wanneer de ouders hun kind komen halen, ben je het aanspreekpunt voor hen. Je draagt
over hoe de dag is geweest en als er bijzonderheden zijn bespreek je dat apart met de ouders.
Handig om te weten
De werktijden zijn wisseldiensten tussen 06.00 uur en 18:30 uur.
Functie eisen
Wij vragen van jou
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gek op kinderen!
Je hebt een ondernemende en actieve instelling.
Je kunt gemakkelijk en professioneel communiceren met zowel ouders als collega’s.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je hebt humor, relativeringsvermogen en enthousiasme.
Je hebt een diploma conform de eisen die de cao Kinderopvang stelt
Je bent in het bezit van een VVE diploma
Je beheerst de Nederlandse taal op 3F niveau. (certificaat/diploma vereist)
Aanbod
Wat krijg je ervoor terug?
Wij geloven dat als jij tevreden bent, onze kinderen de beste zorg krijgen. Daar gaat het ons om!
Daarom bieden wij jou:

•
•
•

Een 0 contract op inval basis (inwerk periode van 1 dag in de week) met uitzicht op een 36 uur
zwangerschapsverlof vervanging gedurende +- 4 mnd.
Een salaris in schaal 6 volgens cao Kinderopvang van € 1.987,- tot € 2.712.- bruto per maand bij 36
uur per week.
Een uitdagende werkplek met fijne collega’s.
Sollicitatie
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek. Ook zullen er
waar mogelijk referenties worden opgevraagd.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en is deze functie jou op het lijf geschreven? Reageer
dan direct en stuur jou motivatie/sollicitatie brief naar info@kombinocare.nl

