VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER BUITEN BSO
16-24 uur in Rotterdam Kralingen

Ben jij de persoon die weer of geen weer buiten wil zijn , houdt van de natuur,
van aanpakken weet, sportief en creatief is in het bedenken van activiteiten
voor kinderen? Dan hebben wij een uitdagende functie voor jou in een
zelfstandig functionerende werkunit middenin het Kralingse Bos.
Denk je na het lezen: “DIT BEN IK”? Stuur dan je CV en korte motivatie naar:
claudiaschmidt@dikkedeur.nlof neem contact op met Esther van Dalen: 010-8208765.

Hoe ziet je werk er uit?
Binnen een zelfstandige werkunit van pedagogisch medewerkers ben je verantwoordelijk
voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar. Na
school fiets je met de kinderen naar de Buiten-BSO in het Kralingse bos. Ze krijgen de
ruimte voor eigen initiatieven die door jou vertaald worden in groepsactiviteiten die
hoofdzakelijk buiten plaatsvinden. Je vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.30 tot 18.30 uur. In de schoolvakanties heb je werkdagen van 9 uur
tussen 7.30 tot 18.30 uur. Eventuele uitbreiding van uren in de toekomst is mogelijk.

Wie zijn wij?
Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur is een professionele kinderopvangorganisatie met
een bijzonder pedagogisch beleid dat wij met trots uitdragen. Met een team van ruim 50
pedagogisch medewerkers maken wij het verschil in het leven van (hele jonge) kinderen.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je bent enthousiast, flexibel en werkt met veel plezier en passie met kinderen
Je hebt oog voor het groepsproces en voor signalen van elk kind
Je beheerst de Nederlandse (en Engelse) taal goed in woord en geschrift
Je bent in het bezit van een in de CAO vastgelegde beroepskwalificatie
Je bent in het bezit van een geldig EHBO certificaat of hebt de bereidheid dit
binnen afzienbare tijd te halen (conform IKK eisen)

Wij bieden:
• Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling
• De mogelijkheid tot verdieping en extra taken
• Samenwerken in een werkunit waar eigen beslissingen genomen mogen worden
• Ondersteuning van een activiteitencoördinator en een huishoudelijke
hulp/groepshulp
• Zekerheid met een contract voor bepaalde tijd met vaste uren en uitzicht op een
vast dienstverband
• Salaris conform CAO Kinderopvang, salarisschaal 6 tussen €1.943,- en €2.652,bruto per maand, op basis van 36 uur per week
• Een kortingsregeling voor kinderopvang bij Dikkedeur, een reiskostenregeling en
een tegemoetkoming in de zorgkosten

