vacature: Pedagogisch medewerk(st)er
Kinderopvang ‘t Krobbehiem is een unieke, kleinschalige kinderopvang in het
buitengebied. Naast onze uitgesproken pedagogische visie is het buiten zijn, het ritme
van de seizoenen en het leven op en rond de boerderij belangrijk voor de kinderen én
de ouders die de opvang bezoeken.
Wij zoeken, op korte termijn, dan ook niet zomaar iemand, maar een unieke
invalkracht voor de dagopvang en buitenschoolse opvang M/V
(die net als de kinderen vies mag worden...)
Als pedagogisch medewerker ben je medeverantwoordelijk voor de zorg en de
begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Tot je taken behoren de directe
zorg van de kinderen en het contact met de ouders.
Wie zoeken we?
- je bent zeer flexibel en de hele week inzetbaar;
- je bent vooral graag buiten en in contact met kinderen, dieren en natuur;
- je hebt een rustig, vrolijk en positief karakter, je bent lief voor de kinderen en je kunt
goed omgaan met collega’s;
- je houdt overzicht en je kunt prioriteiten stellen;
- je bent enthousiast, creatief en je zit vol (groene) ideeën;
- je spreekt de Friese taal;
- je bent in bezit van rijbewijs-B
- je hebt een voor de functie afgeronde, relevante opleiding (bijv. SPW 3 of 4);
- het is een pre als je VVE geschoold bent;
- je woont niet binnen een straal van 5 km!
Wat bieden wij?
- een unieke werkplek;
- alle ruimte voor jouw inbreng;
- een 0-uren contract voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging;
- deelname aan cursussen;
- een salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO kinderopvang;
- en heel veel leuke momenten met de kinderen.
Nieuwsgierig?
Spreekt ons concept je aan, stuur je cv en brief voor 15 oktober, waarin je aangeeft
waarom juist jij zo goed past bij kinderopvang ’t Krobbehiem, naar Kinderopvang ’t
Krobbehiem Sumarderwei 2a 9261 VC Eastermar of via de mail info@krobbehiem.nl . Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Wieke de Boer, aanwezig op dinsdag en
woensdag en donderdag, 0512 - 471374

