Allround pedagogisch medewerker
(contract voor 16 uur per week inval KDV-BSO)
Voor onze locatie in Oud-Beijerland, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. Leuk
aan deze functie is dat je met verschillende groepen en collega’s werkt en zo de
organisatie goed leert kennen. Het is fijn als je van maandag t/m vrijdag beschikbaar
bent, maar een vaste vrije dag is mogelijk. Word jij onze nieuwe collega?
Wie zoeken wij?
Een enthousiaste collega met een open, nieuwsgierige, flexibele houding die zowel
ouders als kinderen laat stralen. Je bent enthousiast, creatief en zelfstandig en deelt dit
in je team. Je bent dol op kinderen en vindt het fantastisch om ze te zien groeien. Je
helpt hen hierbij en je ondersteund ze op verschillende ontwikkelingsgebieden. Jij bent in
staat om ons pedagogische beleid met warmte en gedrevenheid uit te voeren en beschikt
over goede communicatieve vaardigheden. Je bent beschikbaar tussen 7.00 tot 19.00
uur en voor de BSO bereid om gebroken diensten te draaien. (VSO, NSO en
vakantieopvang) en bent in het bezit van een geldig rijbewijs i.v.m. brengen en halen
van kinderen naar en uit school en het maken van een uitstapje.
Herken jij je in bovenstaande kwaliteiten en ben jij in bezit van PW3, PW4 of
gelijkwaardig diploma?

Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken!
Wie zijn wij?
Partez Kinderopvang verzorgt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Op
alle dagen staat een team van medewerkers klaar om kinderen een educatieve en
plezierige tijd te geven. Onze locaties zijn gevestigd in Barendrecht, Oud-Beijerland en
Rhoon.
Wat bieden wij?
x Een contract van 7 maanden met uitzicht op verlenging.
x Vaste uren in je contract.
x Een contract conform de CAO Kinderopvang.
x Inschaling en salariëring, schaal 6(Max. € 2899, - bruto per maand bij een
fulltime dienstverband, exclusief vakantietoeslag).
x Werkdagen in overleg.
x Een fijne werkomgeving, waarin een goede samenwerking en een positieve sfeer
centraal staan.
Solliciteren?
Wil je aan de slag in een organisatie die volop in beweging is en waarbij jij je kwaliteiten
kan laten zien en verder kan ontwikkelen? Dan gaan wij graag het gesprek met je aan!
Stuur voor 01-08-2021 jouw CV en motivatiebrief naar: coordinator@abbwbso.nl
t.a.v. T. Sanches

