wij zijn op zoek naar verschillende

actieve BSO-medewerkers 21 uur p/w
locatie: Integraal Kind Centrum ‘Keizerrijk’ Parelmoervlinderlaan 102, Rijswijk
We zijn hard groeiende op onze BSO! Daarom zijn we op zoek naar meerdere leuke, actieve,
creatieve, fantasierijke en sportieve collega’s. Onze prachtige nieuwe locatie ‘Keizerrijk’ bestaat uit
een KDV en BSO en vormt samen met de Parkrijkschool, het Montessori IKC Parkrijk. We werken
samen volgens dezelfde visie. ‘Leer mij het zelf te doen’, is het motto van Maria Montessori! Je kunt
op een positieve wijze kinderen stimuleren en de ruimte geven om zelf te denken, te doen, te
ontdekken en om zelf problemen op te lossen. Het unieke hier is dat kinderen vanaf 3 jaar en 3
maanden al voor een deel meedraaien in de klas o.b.v. de pedagogisch medewerkers. Hoe
interessant en uitdagend is dat! Ook werken sommige van onze BSO collega’s ’s morgens op school
en doen daar een gerichte activiteit zoals beeldende vorming en koken. Deze unieke samenwerking
zorgt voor verbinding.

Jij bent:

Dit heb jij op zak:

- Creatief
- Zelfverzekerd
- Sociaal
- Verantwoordelijk
- Hebt affiniteit met het Montessori
- bent bereid om bijgeschoold te worden

- een pedagogisch diploma op zak waarmee je
met kinderen van 0-12 jaar mag werken
- Bekijk hier of jouw diploma geschikt is.
https://www.kinderopvangwerkt.nl/diplomacheck-kinderopvang

Wat wij jou te bieden hebben:
-

Een gezellige organisatie
Een salaris conform CAO
Pedagogische begeleiding
Een eigen opleidingsbudget
Leuke attenties in uitdagende tijden

De werkdag en zullen voorlopig op maandag, dinsdag en donderdag zijn. Daar zal zeker in de toekomst
mogelijkheid voor uitbreiding van vaste dagen komen. In de vakanties en op studiedagen werk je hele dagen.
Dit is een contract voor 21 uur maar het is ook zeker bespreekbaar om extra in te vallen bij ons KDV of andere
locaties. Lijkt je het leuk hier te komen werken? Stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres. Wij kijken er
naar uit om jou te ontmoeten!

Integraal Kind Centrum ‘Keizerrijk’
Parelmoervlinderlaan 102, Rijswijk

Tosca van der Knaap
tosca@delangekeizer.nl
06-10568071

