Wie zijn wij……
Kinderopvang Wageningen biedt opvang aan ruim 1200 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, verspreid
over meerdere opvanglocaties in Wageningen. Wij hebben ongeveer 155 enthousiaste professionele
medewerkers in dienst die zorgen voor een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van kinderopvang,
afgestemd op de behoefte van ouders en kinderen.
Wij staan voor betrokkenheid (bij het gezin en bij je collega’s), professionaliteit (van medewerkers en de
opvang) en samenwerking (o.a. met de gemeente, zorginstellingen en sportclubs).
Wij zijn binnen Kinderopvang Wageningen op zoek naar:

Pedagogisch medewerker(s) KDV/BSO
Onze kinderen zoeken jou als je…..
✓
✓
✓
✓
✓

creatief bent, vol zit met leuke ideeën en deze ook met hen ten uitvoer wil brengen;
het leuk vindt om met hen te spelen, zingen, dansen en ga zo maar door;
het kind de ruimte geeft om zoveel mogelijk zelf te doen en zelf te ontdekken;
structuur kan bieden, spontaan en gezellig bent met humor en enthousiasme;
met hen de wereld wilt ontdekken en hen kunt uitdagen;

De ouders zoeken jou als je……
✓
✓
✓
✓

als je het geweldig leuk vind om te werken met kinderen van 0-13 jaar;
beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van de kinderen;
de behoefte van hun kind ziet en een veilige omgeving kan creëren;
een zorgzaam, sociaal, enthousiast en communicatief sterke persoonlijkheid bent.

Kinderopvang Wageningen zoekt jou als je…..
✓
✓
✓
✓
✓

een afgeronde MBO niveau 3 of 4 opleiding (pedagogisch of sociaal culturele richting) hebt;
minimaal 3 dagen per week flexibel inzetbaar bent bij voorkeur op maandag, dinsdag en
donderdag;
een uitdagend activiteitenaanbod kunt uitzetten;
affiniteit hebt met ontwikkelingsgericht werken;
verantwoordelijkheid kunt dragen en wilt nemen.

Informatie en sollicitatie:
Als je nu gelijk denkt “dit is iets voor mij”, stuur dan je gemotiveerde reactie met bijgevoegd cv naar:
pz@kinderopvang-wageningen.nl. Heb je belangstelling, dan kun je voor eventuele vragen terecht bij
Nicole Visser of Laura van der Velde, Personeelsadviseurs van Kinderopvang Wageningen, op
telefoonnummer 0317-412 010. Er zal gestart worden op basis van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd.

