VACATURE 21-11

Pedagogisch medewerker peutergroep
Eerste Rith Princenhage
18 uur per week
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.
Ben jij onze nieuwe pedagogisch medewerker met humor, hart voor peuters en een frisse
pedagogische blik, dan zien wij graag jouw reactie tegemoet!

Waar kom je te werken?
Kindcentrum de Eerste Rith biedt opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Basisschool de Eerste Rith is
onderdeel van het kindcentrum. En dat is fijn, want zo kunnen de kinderen spelenderwijs al
kennismaken met het onderwijs. We stemmen onze thema’s af met het onderwijs.
Binnen ons team heerst een informele, open en collegiale werksfeer. Spreekt dit je aan ben je
creatief (in denken en doen), iemand die van aanpakken weet en oplossingsgericht is, dan zijn wij op
zoek naar jou!
Wat verwachten we van jou?
• Bij jou zijn de kinderen in goede handen en voelen ze zich veilig en gerespecteerd.
• Samen met je collega’s zorg je voor een klimaat van rust, aandacht en veiligheid op de groep.
Samen organiseer je de werkzaamheden zo dat ieder kind individuele aandacht krijgt.
• Je bent een echte teamplayer! Je bent iemand die initiatief neemt en nauw samenwerkt met
collega’s waardoor je een belangrijk bijdrage levert aan een open en prettige werksfeer.
• Naast je werk met kinderen, vervul je samen met je collega’s ook niet groepsgebonden-taken.
• Het heeft een pré als je muzikaal bent en dit kunt uitdragen naar kinderen.
• 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 voor bepaalde tijd voor 18 uur voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren
wordt het contract verlengd. Uitbereiding is in de toekomst mogelijk. De werkdagen zijn in eerste
instantie op dinsdag, woensdag en donderdag.
• Een salaris conform de cao Kinderopvang in schaal 6; minimaal € 2.128,- en maximaal € 2.899,- 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 sport- en beweegactiviteiten en je kunt deelnemen aan een collectieve zorgverzekering.

Ben jij onze nieuwe collega?
Stuur dan uiterlijk 17 maart 2021 je cv en motivatie naar werken@kober.nl o.v.v. vacaturenummer
21-11. Neem voor meer informatie over de vacatures contact op met Barbara Gelens (unitmanager)
via 06-46134710. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 maart a.s.. Een dagje
meedraaien op de peutergroep kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

