vacature
Waardse Kids Kinderopvang biedt kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse
opvang aan ruim 850 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in de gemeente
Krimpenerwaard en de gemeente Lopik. De opvang vindt plaats op 3
kinderdagverblijven en 6 buitenschoolse opvang locaties, waaronder twee SportBSO’s. Er zijn 8 locaties waar kinderen de voorschoolse peuteropvang bezoeken. Ook
maakt de speelotheek in Schoonhoven onderdeel van de organisatie uit. Er zijn ruim
125 medewerkers werkzaam. We bieden kinderen een warm nest, vol liefde, uitdaging
en plezier.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vakantiekrachten:

pedagogisch medewerker (M/V)
(0-30 uur)
Ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan voor de zomerperiode van Juni tot en met
September (eerder of langer beschikbaar zijn kan altijd!!!!) en ben je in het bezit van een
diploma om te werken in de Kinderopvang of op de BSO, dan zijn wij op zoek naar jou. Ook
als je op dit moment bijna klaar bent met de opleiding willen we je vragen om te
reageren. Wanneer je op dit moment een HBO opleiding volgt waarmee je in de
kinderopvang mag werken (bijvoorbeeld pedagogiek of de PABO), je tweede studiejaar
afgerond hebt én minimaal 50% van je studiepunten behaald hebt kun je ook bij ons aan de
slag.
Ben je gewoon super goed in je vak en ben je oprecht geïnteresseerd in kinderen, dan
worden we blij van jou.
We houden van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en het verschil maken. Die
overzicht hebben, maar ook hands-on zijn.
Je zal gaan werken op verschillende leeftijdsgroepen tussen 0 en 12 jaar, met verschillende
collega’s, wat deze baan super afwisselend maakt!
Wij verwachten:
• dat je een passende opleiding op minimaal MBO-niveau 3 of 4 hebt, bijvoorbeeld SPW, AB,
SCW, CMV of andere sport-, culturele- of kunstzinnige vormingsopleiding;
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.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met centraal bureau op telefoonnummer 0182-387474. Je
schriftelijke sollicitatie graag uiterlijk 10-05-2021 richten aan Linda van der Vlist, Marconiplein 1, 2871 JG
Schoonhoven of per mail: linda.vander.vlist@waardsekids.nl

