Vacature 21-10

Pedagogisch medewerker peutergroep VVE
Kinderdagverblijf Zwanehof in Roosendaal
Per 1 april 2021 voor gemiddeld 17 uur per week
(vast op 2 vve groepen voor minimaal 2 dagen per week en extra werkzaamheden op invalbasis)

Samen spelen, samen leren, samen groeien; dat lukt kinderen het best met de juiste begeleiding en
ondersteuning van jou als professional. Kober heeft een duidelijke kijk op kinderen en opvoeden. Ons
pedagogisch handelen staat centraal in alles wat we doen. Dit doen we samen met al onze
medewerkers.
Voor onze locatie Zwanehof in de wijk Kalsdonk, zijn wij per 1 april a.s. op zoek naar een pedagogisch
medewerker met liefde voor de ontwikkeling van kinderen en bevlogenheid voor het vak. De
werkwijze op de groep is VVE-gecertificeerd (voor- en vroegschoolse educatie), wat betekent dat we
alle kinderen op een structurele en thematische manier begeleiden in hun ontwikkeling.
Waar kom je te werken?
Locatie Zwanehof vind je in de brede school onder één dak met basisschool Vlindertuin en de
Logopedie Praktijk. Wij bieden opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in het kinderdagverblijf,
peuteropvang en buitenschoolse opvang. Samen met de Vlindertuin delen we de mediatheek, de
speelzalen en de avontuurlijke buitenspeelplaats.
Je komt op twee verschillende VVE groepen te werken (5.20 minuten dagdelen) en bent een
verbindende schakel tussen deze twee groepen. Het hele kinderdagverblijf team zorgt met elkaar
ervoor dat er dagelijks vertrouwde gezichten zijn voor kinderen en ouders. Samen zorgen we voor
een geweldig pedagogisch klimaat voor al onze kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Wat verwachten we van jou?
• Bij jou voelen de kinderen zich veilig en gerespecteerd. Samen met je collega’s zorg je voor
een klimaat van rust, aandacht en veiligheid op de groep en draag je bij aan het VVE
dagritme, een positieve sfeer, en structuur.
• Je hebt ervaring in het doelgericht en opbrengst gericht werken op VVE locaties. Je kunt
daarin een actieve bijdrage leveren.
• Je hebt affiniteit met een multiculturele samenleving met jonge kinderen (2-4 jaar) en biedt
hun goede, creatieve en duidelijk inhoudelijke activiteiten aan waardoor zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen (individueel en in de groep).
• Je vindt het fijn om vernieuwend mee te denken en het initiatief te nemen voor
groepsgebonden taken en ons activiteitenaanbod binnen de groep en de brede school
waarin we gevestigd zitten.
• Je hebt een enthousiaste en open houding, goede communicatieve vaardigheden, een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, neemt initiatief en regie. Jij bent de verbindende schakel
tussen beide VVE groepen waar je komt te werken.
• Naast je werk met kinderen, vervul je samen met je collega’s ook niet groepsgebondentaken.
• Je hebt een afgeronde VVE-scholing gedaan, het certificaat hiervan op zak en jouw
taalniveau is aantoonbaar op 3F niveau. Bij voorkeur ben je gespecialiseerd in de methodiek
Piramide.
• Uiteraard heb je een relevant diploma, dat aansluit bij de eisen van de cao Kinderopvang. Kijk
op www.fcb.nl met welke diploma’s je in de kinderopvang mag werken.

Wat bieden wij jou?
• Een inspirerende en professionele werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling, door onder
andere (interne) trainingen en begeleiding van pedagogisch coach.
• De kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, mede met behulp van ons
pedagogisch beleid.
• Een contract van gemiddeld 17 uur per week indien je als vaste collega en invalkracht werkt
en voldoende beschikbaar bent voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt het
contract verlengd.
• Je ontvangt een salaris volgens de cao kinderopvang en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Inschaling minimaal € 2.116 en maximaal € 2.887 bij een werkweek van 36 uur.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsmogelijkheden, tegemoetkoming in
reiskosten, 8% vakantietoeslag, korting op kinderopvang van je eigen kinderen bij Kober,
korting op beweeg- en sportactiviteiten, waaronder bedrijfsfitness en je kunt deelnemen aan
een collectieve zorgverzekering.
Ben jij onze nieuwe collega?
Herken je jezelf in deze vacature en ben je enthousiast solliciteer dan gauw! Stuur je motivatiebrief
én CV vóór 3 maart 2020 o.v.v. vacaturenummer 21-10 naar werken@kober.nl. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 maart 2021. Voor meer informatie over deze vacature kun
je contact opnemen met Jaimy Platschorre (unitmanager) op telefoonnummer 06-10556013.
Voor meer informatie over Kober kinderopvang, kijk op www.kober.nl

