Vacature-alert! Wij zijn op zoek naar een:

Pedagogisch medewerker

24 uur p/w

locatie: een nieuw te vestigen kinderdagverblijf (in basisschool De Vlieten, De Lier)

Voor onze peutergroep Jippie Anjer, BSO Prinses op de Erwt en ons nieuwe kinderdagverblijf in wording, allen
gevestigd in basisschool De Vlieten, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en creatieve collega die ons team wil
komen versterken

Wat ga je doen?

Dit zijn jouw kwaliteiten.

Wij zoeken iemand die zich goed kan verplaatsen
in de kinderen en kennis heeft van de
verschillende ontwikkelingsfasen van een kind.
Ook kan je goed samenwerken en vind je
overleggen met collega´s belangrijk. Je neemt
initiatief en bent daadkrachtig en je houdt de
ontwikkeling van de kinderen en de groep goed in
de gaten.

Jij hebt een positieve en energieke instelling. Je
bent in het bezit van een geldig pedagogisch
diploma én een taalcertificaat 3F. Voor deze
functie is het van belang dat je een VVE-diploma
op zak hebt, of je bent bereid deze training te gaan
volgen. Je kan tevens worden ingezet op de andere
inpandige locaties. Dit maakt je werkdag veelzijdig
en een leuke uitdaging.

Wij bieden jou:
-

een uitdagende werkplek in een stabiel
team
een salaris conform CAO
pedagogische begeleiding
een eigen opleidingsbudget
leuke attenties in uitdagende tijden

Zowel de peutergroep als het nieuwe kinderdagverblijf werkt met het VVE programma Uk en Puk (voor- en
vroegschoolse educatie). Dit programma biedt activiteiten die de spraak- en taalvaardigheid, sociaalemotionele, motorische en zintuiglijke vaardigheden stimuleren en tracht de onderwijsachterstanden te
verminderen bij de start van de basisschool.
Is het vak van Pedagogisch medewerker jou op het lijf geschreven? Stuur dan vóór 7 juni een mail naar
onderstaand e-mailadres. Mocht je vragen hebben over de vacature dan mag je natuurlijk altijd contact
opnemen. Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten!

Kinderdagverblijf + PSZ Jippie Anjer + BSO Prinses op de erwt
Anjer 2, 2678 PB De Lier
Ilona Zeestraten
(Locatiemanager)

Emailadres
ilona@delangekeizer.nl

Telefoonnummer
06 - 13250558

