BSO de Hitsert te Zuid-Beijerland is per direct op zoek naar een
PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO.
Voor 16-24 uur per week, verdeelt over 4 dagen per week.
BSO de Hitsert heeft als uitgangspunt een gezonde en sportieve BSO te
zijn, waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Waar kinderen samen met ons
nadenken over de dingen die ze willen doen en wat gezond is voor ze.
BSO de Hitsert werkt met leeftijdsgroepen tussen 4 en 12 jaar. Samen
met collega’s worden maand en vakantie thema’s uitgedacht en
uitgezet.

WIE ZOEKEN WIJ;
Iemand die zich in kan leven en verdiepen in kinderen van 4 tot 12 jaar. Een creatief, geduldig,
flexibel en behulpzaam persoon.
Iemand die de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed beheerst. Iemand die beschikt
over de juiste papieren (conform de CAO kinderopvang)*.
Iemand die niet alleen andere iets leert maar ook open staat om zelf bij te leren.
Iemand in bezit van EHBO aan baby’s en kinderen (of bereid dit te halen), die een geldig VOG kan
overleggen.
Iemand die uit kan groeien tot hét gezicht van de BSO.
*https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang
WAT BIEDEN WIJ;
Een vergoeding conform de CAO kinderopvang.
De mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen die passen bij jouw functie.
De mogelijkheid door te groeien naar een vaste baan.
Een welkom in een familiair team met een juiste werkhouding, oog voor elkaar en voor andere.
Een groep met kinderen die je een warm welkom zullen geven.
SOLLICITATIEPROCEDURE;
Voor nadere informatie omtrent de vacature kunt je altijd bellen met ons kantoor; 0186-623384
Direct interesse? Stuur ons een mail (info@tantetheateam.nl ) en wij nodigen je uit voor een nadere
kennismaking. Na het gesprek trekken we de agenda om samen een meeloop moment in te plannen.
Als we beide enthousiast zijn volgt er daarna een afspraak voor een afrondend arbeidsvoorwaarden
gesprek.

