Vacature BSO Simsalabrink 10 – 15 uur
BSO SimSalaBrink is een BSO met twee stamgroepen in de Brinkschool. Eind 2023 wordt het
gehuisvest in een nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC).
Voor de jongste BSO kinderen (4 en 5 jarigen) zijn wij per 1 september op zoek naar een
nieuwe collega die het team komt versterken en wil meedenken in de ontwikkeling van
het IKC.
Wij bieden jou een baan voor 10 uur per week, wanneer je alleen wilt werken in
schoolweken, of 15 uur per week wanneer je het hele jaar wilt werken.
Als pedagogisch medewerker neem je actief deel aan het bieden van diversiteit op de
BSO, het bieden van een veilige vertrouwde plek, uitdagend spel en activiteiten en goede
communicatie met ouders en leerkrachten. Dit doe je samen met je collega's. Iedereen
heeft andere talenten en zo kan je als team elkaar goed aanvullen en versterken.
Omschrijving van de dagelijkse werkzaamheden:
• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van
kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar;
• Je begeleidt de kinderen individueel, maar ook in groepsverband;
• Je zorgt dat kinderen zich veilig voelen;
• Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen door het uitvoeren van diverse activiteiten;
• Je draagt zorg voor goede communicatie met ouders (en school).
Wat verwachten we van je:
• Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding die aan de normen van de CAO
Kinderopvang voldoet (kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma)
• Je hebt kennis en ervaring in de pedagogiek;
• Jij bent organisatorisch sterk en pro-actief;
• Je bent flexibel;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Je houding is betrokken, kindgericht en respectvol;
• Je bent communicatief en sociaal vaardig (zowel mondeling als schriftelijk);
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Haren.
Wat heeft SKH te bieden:
• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
• Een prettige werksfeer in een informele organisatie;
• Een betrokken werkgever, je wordt als medewerker gezien en gehoord;
• Ondersteuning en coaching op maat;
• Goede balans tussen werk en privé;
• Een collegiaal en betrokken team;
• Salaris volgens de CAO Kinderopvang.
Heb je er al zin in????!
Stuur dan een korte motivatie, inclusief CV, naar Gabry Ekamper (P&O functionaris)
g.ekamper@kinderopvangharen.nl
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Margreet Boiten (Locatie manager BSO)
06-52523187

