Vacature 20-99

Invalkracht Pedagogisch Medewerker
(unit 4 Heemskinderen – Do-Re-Mi in Etten-Leur)
18 uur per week
Ben jij die flexibele pedagogisch medewerker, die het leuk vindt om op verschillende locaties te
werken in Etten Leur en van afwisseling en vrijheid houdt? Dan is invalkracht misschien wel de
perfecte functie voor jou! Wij zoeken een invalkracht voor onze unit die het tevens geen probleem
vindt om ook op andere locaties te werken binnen Etten-Leur als dat nodig is.
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. Meer over onze pedagogische visie lees je op onze website. Deel je onze visie? Dan
past een baan bij Kober bij jou!
Waar kom je te werken?
Unit 4 Heemskinderen en Do-Re-Mi in Etten-Leur ontvangt dagelijkse grote groepen kinderen van 0
tot 12 jaar in onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Daarnaast hebben we in EttenLeur een flexpool die voor alle locaties in Etten-Leur werkt. Al met al heel veel mogelijkheden om
dagelijks met kinderen te kunnen werken in onze opvang.
Wat verwachten we van jou?
• Bij jou zijn de kinderen in goede handen en voelen ze zich veilig en gerespecteerd.
• Je weet kinderen te motiveren en stimuleren door activiteiten te organiseren die passen bij hun
leeftijd.
• Met een enthousiaste en open houding heb je contact met ouders.
• Je werkt nauw samen met je collega’s waarbij een open en fijne werksfeer centraal staat.
• Naast je werk met kinderen, vervul je samen met je collega’s ook niet groep gebonden-taken.
• Je hebt een flexibele en professionele werkhouding.
• Je kunt je vinden in de pedagogisch visie van Kober kinderopvang.
• 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.
• Bij voorkeur ben je in het bezit van het VVE-certificaat maar dit is niet noodzakelijk.
Wat bieden wij jou?
We bieden je een professionele werkomgeving met volop kansen om je talenten te laten zien en te
ontwikkelen. Bij de begeleiding en ontwikkeling van de kinderen word je ondersteund door een
pedagogisch coach. 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.
Deel je onze pedagogische visie? Kun je aan alle gestelde eisen voldoen?
Dan maken wij graag kennis met jou! Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief én CV (als Word of PDF
document) o.v.v. vacaturenummer 20-99 naar werken@kober.nl. Neem voor meer informatie over
deze vacature contact op met Martin Poppelier (unitmanager) via 06-10304511.
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.kober.nl.

