Vacature pedagogisch medewerker
Babygroep (Rikki) – 27 uur per week
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 team op locatie de Rhijnsberg in Heerde compleet maken!
Onze locatie is gevestigd in brede school de Rhijnsberg waar we met twee scholen onder één
dak zitten. Wij bieden hier kinderopvang (0-4 jaar) en BSO (4–13 jaar). Op locatie de
Rhijnsberg hebben we 3 kinderdagverblijfgroepen: Rikki, Bobbi en Dikkie Dik. In verband met
groei van onze groepen komt er een plekje vrij in ons team op de babygroep (Rikki). We
vangen hier kinderen op van 0 tot 1,5 jaar. Zie jij jezelf daar wel staan?
In alle vroegte open jij de groep. Je start de iPad op en bekijkt wie je kan verwachten. Je bereid
wat dingen voor en zet materialen klaar op de grond. Ondertussen worden de kinderen, soms
nog maar net wakker, gebracht. Even knuffelen, samen rustig de dag starten. Je wordt herkend
en ontvangt een brede glimlach. Dat is toch de allerfijnste manier om je werkdag te beginnen!
Dit hebben wij te bieden
- Een klein en ervaren babyteam 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 arbeidscontract voor 27 uur per week, met diensten tussen 7.00 en 18.00
- Dagen in overleg.
- 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 (€2177 - €2964)
Dit heb jij in huis
- Affiniteit met baby’s (0-1,5 jaar) en een warme en liefdevolle benadering naar kinderen
waarmee je een veilige haven bent. Dit is de basis van waaruit kinderen zich kunnen
ontwikkelen
- Plezier in je werk en een flinke dosis positieve energie
- Een proactieve houding; je neemt initiatief en hebt zin om dingen te ondernemen
- In alle rust het overzicht bewaren is je tweede natuur, ook wanneer de groep gezellig
vol is. Jij blijft rustig, overziet het geheel 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 korte termijn voor 27 uur per week
- Je bent in het bezit van een kinder-EHBO diploma (is een pré)
- Je bent in het bezit van een certificaat m.b.t. de verplichte babyscholing voor
kinderopvang of bereid deze te behalen
Heb je na het lezen van deze vacature zin om ons team te komen versterken? Tof! Solliciteer
direct en wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort! Mail je sollicitatiebrief met CV naar
margreet@hummelhuis.nl.

