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 Sport-BSO’s. Er zijn 10 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 een enthousiaste:

Pedagogisch medewerker BSO (M/V)
Op de locatie Villa Eigen Wijs zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker voor onze BSO. Wij
zoeken iemand die 4 of 5 middagen beschikbaar is. Een arbeidsovereenkomst kan tussen de 22 en de
30 uur zijn, afhankelijk van je beschikbaarheid. Je kunt namelijk naast je BSO uren ook werkzaam
worden in onze invalpool. In de schoolvakanties werk je hele dagen.
Dit heb jij in huis:
Het belangrijkste vinden we dat je energie hebt. Daarmee bedoelen we dat je initiatiefrijk en positief
bent. Je hebt zichtbaar plezier in je werk en liefde voor je vak! Naast dat je de kinderen veiligheid en
aandacht geeft, bied je kinderen volop de kans om zich te ontwikkelen. Samen met de kinderen ga je
op onderzoek uit en laat je ze nieuwe ervaringen opdoen. Verder ben je in het bezit van een MBO of
HBO diploma met juiste kwalificatie voor de BSO, denk hierbij aan het mbo-diploma Pedagogisch
werk, of een opleiding op het gebied van sport of cultuur conform de CAO kinderopvang. Je bent in
het bezit van een VOG en je beheerst de Nederlandse taal goed.
Wij bieden je:
Je komt te werken in een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling
van de kinderen centraal staat. Het team bestaat uit enthousiaste collega’s. Het salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO kinderopvang. Kortom een uitdagende baan met veel ruimte
voor jouw kwaliteiten en ideeën.
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie graag voor 12-06-2022 naar Linda van der Vlist (medewerker
personeelszaken), per mail: linda.vander.vlist@waardsekids.nl
Mocht je nog vragen hebben kun je je richten tot Marianne Venderbos (locatiemanager) via e-mail
marianne.venderbos@waardsekids.nl of per telefoon 0182-387474.
Deze vacature gaat zowel intern als extern uit. Wanneer er door het aannemen van interne
kandidaten elders vacatures ontstaan zullen we deze vacatures gelijk meenemen in deze sollicitatie
ronde. De eerste gesprekken zullen we proberen te plannen op dinsdag 14-6.

