vacature
Kinderopvang Schoonhoven biedt kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse
opvang aan ruim 800 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in Schoonhoven en in de
gemeente Krimpenerwaard. De opvang vindt plaats op 2 kinderdagverblijven en 3
buitenschoolse opvang locaties, waaronder een Sport-BSO. Er zijn 7 locaties waar
kinderen de peuterspeelzaal of te wel peuteropvang bezoeken. Ook maakt de
speelotheek in Schoonhoven onderdeel van de organisatie uit. Er zijn ruim 100
medewerkers werkzaam. We bieden elk kind de ruimte om kind te zijn!

pedagogisch medewerker BSO (M/V)
voor 17 uur per week
Op onze buitenschoolse opvang ontstaat er per 01-01-2019 een vacature voor 17 uur per
week, verdeeld over 3 middagen nso met een mogelijkheid tot extra werken in onze
invalpool op de overige dagen.
Wij verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat je in staat bent een uitdagend activiteitenaanbod samen te stellen, dat aansluit
bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar;
dat je enthousiast wil werken aan de ontwikkeling van kinderen;
dat je zelfstandig kan werken en flexibel bent;
dat je beschikt over overtuigingskracht en een natuurlijk overwicht op kinderen;
dat je effectief kan handelen in een dynamische of wisselende omgeving;
dat je duidelijke structuur kan bieden binnen groepsverband;
dat je weet hoe belangrijk goede communicatie met collega’s en ouders is;
dat je een passende opleiding op minimaal MBO-niveau 3 hebt, bijvoorbeeld SPW,
AB, SCW, CMV of andere sport-, culturele- of kunstzinnige vormingsopleiding;
dat je gedurende de schoolvakanties, i.v.m. de openingstijden van de bso,
volledige werkdagen beschikbaar bent.

We bieden:
•
•
•
•
•
•

een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van
kinderen voorop staat;
een beleid dat is gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers;
mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering;
een warm welkom in ons team;
enthousiaste collega’s;
een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO-Kinderopvang.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Venderbos of Ellen Brouwer. Je
schriftelijke sollicitatie graag uiterlijk dinsdag 20 november 2018 richten aan Linda van der Vlist,
Marconiplein 1, 2871 JG Schoonhoven of per mail: linda.vander.vlist@stkos.nl.

