Huishoudelijk medewerker
(20-25 uur p/wk)
Voor onze opvanglocatie Pipeloi aan de Geertjesweg 3 in Wageningen, zoeken we een
Huishoudelijk medewerker ter ondersteuning van de werkzaamheden voor de drie babygroepen
en de drie peutergroepen. Het gaat om een vacature van 4 à 5 dagen per week van ongeveer
9.00 uur tot 14.00 uur.

Wat ga je doen?
Wij bieden je een leuke werkplek binnen Kinderopvang Wageningen. Je komt te werken in een
enthousiast team van pedagogisch medewerkers en ondersteunt hen in de dagelijkse werkzaamheden.
Zo zorg je ervoor dat vanuit de centraal gelegen keuken de bladen met eten en drinken voor de groepen
klaar staan, je doet de afwas en draagt zorg voor de was, je maakt het speelmateriaal op de groepen
schoon, ruimt de boodschappen op en neemt de telefoon voor de groepen aan.

Dit bieden wij jou:
•
•
•

Een uitdagende baan bij de leukste kinderopvang van Wageningen voor 4 of 5 dagen
per week van 9.00 tot 14.00 uur;
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor minimaal 20 uur per week, afhankelijk
van jouw beschikbaarheid;
Een salaris volgens schaal 2 van de cao-kinderopvang. Dat is minimaal € 1.775,-en maximaal € 2.139 ,-- (o.b.v. een 36-urige werkweek).

Over Kinderopvang Wageningen
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. Samen met ruim
200 professionele collega’s maak je het verschil voor de ruim 1700 kinderen die we opvangen.
Kinderopvang Wageningen valt onder de werking van de cao Kinderopvang. Dat betekent dat de
arbeidsvoorwaarden voor iedereen binnen onze organisatie goed georganiseerd zijn en dat we daar
transparant in zijn. Er heerst een prettige en collegiale werksfeer en niet te vergeten: wij hebben goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan een tegemoetkoming op de (aanvullende) zorgverzekering
en deelname aan het fietsplan, maar ook de jaarlijkse studiedag, scholing op het gebied van EHBO en 1x
per twee jaar een spetterend personeelsfeest!

Informatie en sollicitatie
Heb je belangstelling voor deze baan, dan kun je een reactie sturen met cv naar
pz@kinderopvang-wageningen.nl. Je kunt ook contact opnemen met de locatiemanager
Marion van Leeuwen, tel: 06-10027702. We ontvangen je reactie graag uiterlijk maandag 15 november.

