Vacature pedagogisch medewerker
BSO 12 – 16 uur
Heb jij een positieve en warme uitstraling, zit aansluiten en meebewegen bij de behoeftes
van de kinderen in jouw aard en heb jij zin om er elke dag iets bijzonders van te maken?
Kom dan ons BSO-team op locatie de Rhijnsberg in Heerde compleet maken!
Onze locatie is gevestigd in brede school de Rhijnsberg waar we voor- en naschoolse
opvang bieden aan de kinderen van de inpandige scholen OBS de Spreng en CBS het
Talent. Op locatie de Rhijnsberg hebben we 2 BSO-groepen: de Binkies (4-7 jaar) en de
Banjers (7-13 jaar). Het plekje dat vrij komt in ons team, is op de Banjers. Zie jij jezelf daar
wel staan?
Na een lange dag op school staat op de BSO plezier en ontspanning centraal. Voetballen in
de pannakooi, naar de speeltuin of even je verhaal kwijt, ieder kind kan en mag zichzelf zijn
bij jou. Iedere middag bieden we een activiteit: koken, slijm maken of een spel in de gymzaal.
Jij hebt genoeg ideeën, bedenkt de meest toffe activiteiten en helpt kinderen hun talenten te
ontdekken. Ieder dag is anders en samen is er zoveel te beleven!
Dit hebben wij te bieden
- Een klein, enthousiast en positief BSO-team dat je met open armen ontvangt en zin
heeft om met je samen te werken
- Een werkomgeving waarin er ruimte is voor jouw ideeën en mogelijkheden om deze
in de praktijk te brengen
- Een tijdelijk arbeidscontract voor 12 – 16 uur per week, met zicht op verlenging en
uiteindelijk een vaste aanstelling wanneer het van beide kanten klikt.
- De mogelijkheid om meer te werken door in te vallen op andere groepen wanneer het
jou uitkomt
- Salaris conform de cao kinderopvang binnen schaal 6 (€2.155 - €2.935).
Dit heb jij in huis
- Plezier in je werk en een flinke dosis positieve energie
- Een proactieve houding, je neemt initiatief en hebt zin om dingen te ondernemen
- Overzicht houden is je tweede natuur, ook wanneer de groep gezellig vol is. Jij blijft
rustig en leidt alles in goede banen.
Dit vragen we van je
- Je bent in het bezit van een mbo- of hbo diploma met de juiste kwalificaties voor de
kinderopvang
- Beschikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
- Tijdens studiedagen en in de schoolvakanties zijn we geopend van 7.00 tot 18.00, de
werktijden liggen dan hiertussen. Dit is voor jou geen probleem.
- Je bent in het bezit van een kinder-EHBO diploma (is een pré)
Heb je na het lezen van deze vacature zin om er met de kinderen een feestje van te maken
en ons BSO-team te komen versterken? Tof! Solliciteer direct en wie weet ontmoeten we
elkaar binnenkort! Mail je sollicitatiebrief met CV naar jessica@hummelhuis.nl. Solliciteren
kan tot 10 mei 2022.

