Wij zijn voor onze invalpoule KDV/BSO in Wageningen op zoek naar een:

Pedagogisch medewerker
Dit ben jij!






een creatieve duizendpoot;
je geeft de kinderen de ruimte om zoveel mogelijk zelf te doen en zelf te ontdekken;
je wilt met de kinderen de wereld ontdekken en hen uitdagen;
je ziet de behoefte van het kind en kan een veilige omgeving creëren;
een open, sociaal, daadkrachtig en communicatief sterke persoonlijkheid met humor en
enthousiasme.







je hebt een afgeronde MBO niveau 3 of 4 opleiding (pedagogisch of sociaal culturele richting);
je bent minimaal 3 dagen per week inzetbaar bent;
je beschikt over relevante werkervaring;
je hebt een positieve kijk op de wereld;
je kunt een uitdagend activiteitenaanbod uitzetten.

Dit zijn wij!
Kinderopvang Wageningen is een vertrouwd gezicht in Wageningen voor kinderen, ouders en scholen op
het gebied van Kinderopvang. De (communicatie)lijnen zijn kort en er is een informele werksfeer.
We hechten als organisatie veel waarde aan collegialiteit, samenwerking en betrokkenheid.
Je werkt samen met ruim 165 professionele collega’s op 1 van onze 12 locaties. Daarnaast organiseren
we jaarlijks een studiedag voor al onze medewerkers, ga je zeker 1x per jaar op locatieniveau met elkaar
op stap en bieden we scholing aan op het gebied van EHBO en Startblokken.

Informatie en sollicitatie:
Heb je belangstelling, dan kun je voor eventuele vragen terecht bij Laura van der Velde of Nicole Visser,
Personeelsadviseurs van Kinderopvang Wageningen, op telefoonnummer 0317-412 010. Als je al gelijk
denkt “dit is iets voor mij”, stuur dan je gemotiveerde reactie met bijgevoegd cv naar:
pz@kinderopvang-wageningen.nl
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao kinderopvang. De cao voorziet in een ruime
verlofregeling, een uitstekende pensioenregeling en een prima vergoeding voor woon-werkverkeer. Er
wordt gestart met een tijdelijk contract met de intentie tot een vaste aanstelling. Inschaling in schaal zes
van de cao kinderopvang, de trede is afhankelijk van je opleiding en ervaring.

