Pedagogisch medewerker BSO Spelonk (24 –27 uur)
Word jij onze nieuwe collega op BSO Spelonk in Den Dolder? Als je bij Kind & Co werkt
betekent dat gezelligheid, persoonlijke ontwikkeling en een stabiele werkomgeving. We vinden het
belangrijk dat je plezier hebt!

Werken bij BSO Spelonk
Jij gaat aan de slag op BSO Spelonk in Den Dolder waar je als pedagogisch medewerker op maandag
t/m vrijdag van 13.30 uur tot 18.30 uur te vinden bent. Tijdens schoolvakanties werk je 4 volledige
dagen van 8,5 uur. Tevens is er extra invalwerk mogelijk. De BSO is gevestigd in IKC de Schilden. Er
wordt veel samengewerkt met de school en de docenten van de naschoolse activiteiten die o.a.
dansles, muziekles en turnles organiseren. Daarnaast worden er diverse creatieve activiteiten,
drama, sport, koken en verschillende spellen aangeboden aan de kinderen. De locatie kan maximaal
80 kinderen opvangen en is verdeeld over 4 groepen. Je werkt daardoor met 7 verschillende
collega’s op een groep. Wij zijn op zoek naar een communicatief vaardige, flexibele en open
pedagogisch medewerker die feedback wil ontvangen en dit ook opbouwend kan geven, graag in
teamverband werkt en actief meedenkt over het verbeteren van zaken.
Ben jij benieuwd hoe een week op een BSO van Kind & Co eruit ziet?

Als pedagogisch medewerker pas je uitstekend bij Kind & Co want je:
•
•
•

•
•
•

Hebt een groot hart voor kinderen; weet overzicht te houden en structuur te brengen;
Bent creatief en verrast de kinderen met de meest originele spelletjes en de leukste
uitstapjes;
Hebt een relevant diploma; denk aan een mbo-diploma Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of
een hbo-diploma Pedagogiek, Onderwijsassistent, of Pabo. Check hier of jouw diploma
kwalificeert voor de kinderopvang. Wist je dat je ook aan de slag kan met een nog niet
afgeronde HBO opleiding of een buitenlands diploma? Lees hier meer.
Hebt affiniteit of werkervaring met kinderen;
Beheerst de Nederlandse taal goed;
Hebt een open en flexibele houding en je communiceert helder en duidelijk.

Wat hebben wij jou te bieden?
Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn niet alleen bezig met vandaag
maar ook met jouw toekomst. Je blijft jezelf ontwikkelen door scholing, onderlinge feedback en
persoonlijke aandacht. Bij ons krijg je:
•
•
•
•
•
•
•

Een jaarcontract voor 24-27 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband;
€ 2.139,- tot € 2.913,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO Kinderopvang) op basis van een 36urige werkweek;
8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 2%;
210 vakantie- en verlofuren op jaarbasis (op basis van een 36-urige werkweek); een
vergoeding van je reiskosten;
Een bijdrage in jouw pensioen bij PFZW en korting bij collectieve zorgverzekeringen;
Een bijdrage aan je maandelijkse sportabonnement en een fietsplan waarmee het financieel
aantrekkelijker wordt om een fiets te kopen;
Diverse trainingen en cursussen die jij mag volgen

