Vacature 21-13

Pedagogisch medewerker/TSO coördinator
(overblijven en bso Berkenveld in Heerle
12 uur per week
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. Deel je onze visie? Dan past een baan bij
Kober bij jou! We zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele pedagogische medewerker en zijn
benieuwd wat jij meebrengt, zodat ook wij van jou kunnen leren.
Waar kom je te werken?
De bso is te vinden op de gaaf ingerichte zolder van basisschool Berkenveld. Hier is veel keuze in
spelmateriaal. Spelletjes, knutselen, bouwen of rustig lezen, het kan allemaal op de bso. Tussen de
middag samen lunchen, spelletjes doen, buiten spelen en ontspannen. Dat kan op deze locatie, onder
begeleiding van onze pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Samen met jou verzorgen zij een
ontspannen pauzetijd voor de kinderen. Jij bent vooral als coördinator voor het overblijven de regelaar en
eerste aanspreekpunt. Je kunt beginnen vanaf 1 april 2021.
Wat verwachten we van jou?
• Beschikbaarheid maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30-13.30 uur voor het
overblijven op school. Daarnaast ben je werkzaam op de bso. Dit is in overleg
• Bij jou zijn de kinderen in goede handen en voelen ze zich veilig en gerespecteerd.
• Je zet je organisatorisch talenten in en weet kinderen te motiveren en stimuleren door
activiteiten te organiseren die passen bij de leeftijd van de kinderen.
• Met een enthousiaste en open houding heb je contact met leerkrachten, collega’s en ouders.
• Je belangrijkste taak is het coördineren van (de TSO) het overblijven. We verwachten dat je
affiniteit hebt met het onderwijs en gedreven bent om de samenwerking en de verbinding met de
school, ouders en vrijwilligers op te zoeken en te onderhouden.
• Je bent een echte teamplayer. Je weet goed hoe je in nauwe samenwerking met je collega’s een
open en fijne werksfeer kunt neerzetten.
• Je vervult ook niet groepsgebonden-taken naast het werken met kinderen. Denk bijvoorbeeld aan
administratieve taken, mentorschap en het bijhouden van o.a. de OuderApp. Bedrevenheid met
computers en digitale programma’s zoals Ouderportaal en Flexweb is een pré.
• 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.
• Gezien de gebroken diensten en reistijd, is woonachtig zijn in de omgeving Roosendaal een pré.
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 gemiddeld 12 uur en je kunt daarnaast ook invallen als pedagogisch medewerker op
andere groepen.
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 bedrijfsfitness en je kunt deelnemen
aan een collectieve zorgverzekering.
Ben jij onze nieuwe collega?
Stuur dan uiterlijk 20 maart 2021 je cv en motivatie naar werken@kober.nl o.v.v. vacaturenummer 21-13. Neem voor meer
informatie over de vacature contact op met Resi Beentjes via 06-51009257.

