Partez Kinderopvang
Partez Kinderopvang is een professionele opvangorganisatie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13
jaar. Op alle dagen staat een gecertificeerd team van medewerkers klaar om kinderen een
educatieve en plezierige tijd te geven. Onze locaties zijn gevestigd in Barendrecht, Oud-Beijerland
en Rhoon.
Voor onze locaties zoeken wij pedagogisch medewerkers per direct voor de volgende vacatures:
x

Pedagogisch medewerker KDV 18 uur Oud-Beijerland, Rhoon en Barendrecht.
(Beschikbaar van maandag t/m vrijdag.)

x
x

Pedagogisch Medewerker BSO 8 uur locatie Oud-Beijerland, Rhoon
(Beschikbaar van maandag t/m donderdag.)

Een korte toelichting over de verschillende doelgroepen:
Als medewerker op de verticale groepen draag je bij aan de dagelijkse verzorging van kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar en stimuleer je hun ontwikkeling d.m.v. afwisselende activiteiten.
x Als medewerker op de BSO draag je bij aan de dagelijkse begeleiding van kinderen in de
basisschoolleeftijd, na schooltijd en in de schoolvakanties. Je verzorgt een inspirerend
activiteitenprogramma voor de kinderen.
x

Voor alle vacatures geldt dat je samen met je collega’s een veilige en prettige omgeving creëert,
waarin kinderen gemotiveerd worden zichzelf te ontwikkelen. Houd jij van afwisseling, vind je het leuk
om op verschillende groepen te staan, ervaring op te doen en verschillende locaties te zien? Wij
verwelkomen je graag om ons team!
Over jou
x Je hebt minimaal een relevante afgeronde mbo-opleiding niveau 3 en je bent daarmee
gekwalificeerd om te werken in de kinderopvang.
x Je bent beschikbaar tussen 7.00 tot 19.00 uur en voor de BSO bereid om gebroken diensten
te draaien. (VSO, NSO en vakantieopvang).
x Je hebt affiniteit met kinderen, werkt zelfstandig, bent initiatiefrijk en enthousiast!
x Je bent integer, flexibel (in werkzaamheden en werktijden), goed in samenwerken en
improviseren en hebt een energieke houding;
x Je hebt goede communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden;
x Voor de BSO: Je 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.
Wij bieden
- Een fijne werkomgeving, waarin een goede samenwerking en een positieve sfeer centraal staan.
- Een contract van 7 maanden met uitzicht op verlenging.
- Inschaling en salariëring volgens cao Kinderopvang, schaal 6.

Solliciteren
Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Stuur dan voor 01-06-2021 jouw sollicitatie en CV naar:
coordinator@abbwbso.nl t.a.v. T. Sanches

