Ben jij een enthousiaste pedagogisch medewerker en lijkt het je leuk om aan de slag te gaan op onze BSO? Dan
is de onderstaande vacature misschien je toekomstige baan!
Samen werken in een gezellige omgeving
Op onze buitenschoolse opvang creëer jij als pedagogisch medewerker een veilige en vertrouwde omgeving
voor kinderen. Een plek waar ze plezier kunnen hebben en waar ze zichzelf kunnen zijn. Hoe je dat doet? Dat
mag je voor een groot deel zelf vormgeven, samen met je vaste collega’s waarmee je hecht samenwerkt. Met
elkaar bedenken jullie de leukste activiteiten zoals koken, knutselen, sporten, spelen of iets anders creatiefs.
Denk aan het bakken van groentechips, het maken van lampionnen of lekker een potje voetballen. En daar
doe je zelf natuurlijk net zo enthousiast aan mee. Jij zorgt met plezier voor:
•
•
•
•

de veiligheid van kinderen: die gaat voor alles.
nieuwe, leuke activiteiten. Elke dag weer.
een omgeving waarin kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
goed contact met ouders en verzorgers.

Werken bij onze BSO
Jij gaat aan de slag op de BSO waar je als pedagogisch medewerker op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag van 13:00 tot 18:30 uur te vinden bent. Tijdens de schoolvakanties kan je 3 volledige dagen
werken. Daarnaast is het mogelijk om in te vallen op woensdag en vrijdag op een andere groep bij O&Ki.
Herken jij jezelf hierin?
Jij barst van de creativiteit en laat dat zien door kinderen te verrassen met de meest originele spelletjes en de
leukste uitstapjes. Je bent net zo enthousiast als de kinderen en inspireert daarmee ook je collega’s. Daarnaast
weet je feilloos wat een kind nodig heeft en wat hem of haar blij maakt. Jij past perfect bij ons, want je hebt:
•

•
•
•
•

een relevant diploma; denk aan een mbo-diploma Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of een hbodiploma SPH, Pedagogiek, Onderwijsassistent, Pabo of een ander erkend diploma waarmee je mag
werken op de groep;
een nog niet afgeronde HBO opleiding die je wel bevoegd maakt om in de kinderopvang te werken.
affiniteit met het werken met kinderen.
een goede beheersing van de Nederlandse taal.
een open en flexibele houding en je communiceert helder en duidelijk.

Wij bieden jou
Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn niet alleen bezig met vandaag maar ook
met jouw toekomst. Bij O&Ki sta je nooit stil. Je blijft jezelf ontwikkelen door scholing, onderlinge feedback en
persoonlijke aandacht. Bij ons krijg je:
•
•
•
•
•
•
•

Eerste instantie een tijdelijk contract voor 20 tot 24 uur per week, daarna vast, zicht op meer uren!
€ 2.047,- tot € 2.793,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO Kinderopvang) op basis van een 36-urige
werkweek.
8% vakantiegeld
210 vakantie- en verlofuren op jaarbasis (op basis van een 36-urige werkweek).
een vergoeding van je reiskosten.
trainingen en cursussen.
een prima pensioenopbouw.

Onze pedagogisch medewerker hebben de kindfactor!
O&Ki medewerkers werken vanuit een grote motivatie en een positieve instelling. Hierbij handelen zij altijd in
het belang van het kind. Door professioneel en bewust te handelen maken de O&Ki medewerkers duidelijke
keuzes in hoe zij zich opstellen ten opzichte van de kinderen. Bovendien stellen zij zich dienstbaar op, zodat
flexibel kan worden omgegaan met veranderingen of wensen van ouders.
Solliciteren
Graag ontvangen wij jouw CV met motivatiebrief en wie weet zit je binnenkort wel op gesprek bij het leukste
kindercentrum van het Noorden. Mail naar: info@oenki.nl Of stuur per post naar: O&ki kindercentrum, Brink
20, 9461AT Gieten. Reageren graag voor 14 juli 2020, zorg dus dat je op tijd bent!
O&Ki kindercentrum
O&Ki is een uniek kindercentrum in Gieten. O&Ki staat voor Ouder en Kind, voor beide partijen willen wij de
best mogelijke opvang bieden. Wij verzorgen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang
in een sfeervolle, huiselijke en uitdagende omgeving. Naast de veilige en gezellige huiskamers
(groepsruimten) kunnen de kinderen ook volop spelen en ontdekken in de ruime speelhal of muziek maken in
de muziekgang. Ook hebben wij een heerlijke uitdagende tuin met altijd buiten-speel-garantie. Wij hechten
veel waarde aan de stimulering, ontwikkeling en educatie van kinderen, natuurlijk passend bij leeftijd van de
kinderen. De combinatie werken en een gezin vraagt om een flexibele, veilige en vertrouwde kinderopvang
met net dat beetje meer, wij denken graag mee!

