Pedagogisch medewerker
Kinderdagverblijf Timboektoe is per direct op zoek naar een flexibele, enthousiaste pedagogisch
medewerker. Het gaat om een arbeidsovereenkomst van 7 maanden voor 16 uur per week.
Je bent bij voorkeur alle dagen inzetbaar.
Kinderdagverblijf Timboektoe is een kleinschalig kinderdagverblijf in de wijk Keizerslanden, op
steenworp afstand van het winkelcentrum in de wijk. We hebben twee stamgroepen. Per groep
worden niet meer dan acht kinderen opgevangen. Wij geven extra aandacht aan bewegen, gezonde
voeding en taalontwikkeling. Door middel van de methodiek Uk en Puk werken we dagelijks aan
verschillende ontwikkelingsgebieden. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun
ontwikkeling maken wij een ontwikkelingsplan, in overleg met de ouders/verzorgers. Er wordt tijd vrij
gemaakt voor individuele begeleiding en waar mogelijk werken wij hierin samen met andere
professionals, zoals een logopedist of fysiotherapeut. We kijken naar de behoefte van ieder kind en
proberen onze activiteiten daarbij aan te sluiten. Daarbij raken wij het groepsbelang niet uit het oog.
Als pedagogisch medewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse
opvang, verzorging, ontwikkeling en ontspanning van kinderen. De leeftijd van de kinderen kan per
groep variëren van 0-4 jaar.
Je werkzaamheden bestaan uit:





Je biedt verzorging en stimuleert de ontwikkeling van het kind.
Je begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als individueel.
Je onderhoudt contacten met ouders/verzorgers en zorgt voor een goede overdracht.
Je zorgt in samenwerking met collega’s voor de dagindeling op de groep en de verdeling van
de werkzaamheden.

Functie-eisen












Je voldoet aan de kwalificatie-eis van pedagogisch medewerker (CAO Kinderopvang).
Onze sterke voorkeur gaat uit naar kandidaten die in het bezit zijn van een VVE certificaat Uk
& Puk.
Je hebt relevante werkervaring in de verzorging en begeleiding van kinderen van 0-4 jaar.
Je beschikt over een diploma Kinder EHBO en BHV;
Je bent flexibel inzetbaar;
Je hebt de drive om jezelf steeds verder te ontwikkelen en je kunt kritisch naar jezelf kijken.
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden (je spreekt correct Nederlands en
onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die de taaltoets succesvol hebben afgerond).
Je hebt een klantgerichte en servicegerichte instelling.
Je bent een echte teamspeler en bent in staat om opbouwend feedback te geven en
ontvangen.
Je hebt kennis van de verschillende ontwikkelingsfases van een kind.
Je hebt kennis van gezonde voeding en de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.

Wat bieden wij






Een arbeidsovereenkomst van 7 maanden voor 16 uur per week, met de mogelijkheid tot
verlenging
Een salaris in schaal 6 conform cao
Wij werken volgens cao Kinderopvang
Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging Kinderopvang
Jaarlijkse herhalingstraining kinder ehbo en BHV

Interesse?
Bij Kinderdagverbijf Timboektoe werk je in een enthousiast en betrokken team. Bij een organisatie die
open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven van medewerkers. Heb je interesse in deze functie en
voldoe je aan de functie-eisen en gevraagde flexibiliteit? Stuur dan jouw CV met motivatie naar
jannet@kdvtimboektoe.nl

