Vacature pedagogisch medewerker
Montessori BSO
Dikkertje Dap Kinderopvang is per direct op zoek naar een enthousiaste
pedagogisch medewerker die het Montessori team wil versterken. Dit betreft
een BSO groep.
Heb jij affiniteit met het werken met kinderen in leeftijd van 4 t/m 13 jaar, ben
jij flexibel inzetbaar en past jouw werkwijze bij de Montessori visie? Dan sluit deze vacature bij jou aan!
Montessori visie
Wij bieden een plek waar kinderen kunnen spelen, groeien,
ontdekken en leren. Het kind wil groot worden. De slogan ‘Help mij
het zelf te doen’ bevat dan ook de kern van Montessori opvoeding
en Montessori onderwijs. Wij stellen ons een mens voor die zich vol
zelfvertrouwen openstelt voor nieuwe ontwikkelingen en een eigen
oplossing creëert. Een individu dat samen met anderen op
onderzoek uitgaat. Iemand die zijn mogelijkheden kent en deze
durft in te zetten. Een mens met respect voor de planeet aarde
waar hij op leeft, in verbinding met zichzelf en de omgeving. Een
wereldburger.
Accepteren van ieders eigenheid en respect, hoe klein je ook bent,
is voor samen leven en spelen van groot belang. Samen leven =
samen leren. Wij zorgen voor een plezierige, warme, veilige en
uitdagende omgeving.
Dikkertje Dap biedt:
• een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van
minimaal 10 uur per week (flexibel inzetbaar) en;
• een rijke werkomgeving waarbij je leert van
verschillende collega’s en kennis met elkaar deelt;
• voldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Heb jij het volgende in huis?
• Ben jij creatief en weet jij elke dag wel een nieuwe
activiteit te bedenken?
• Ben jij zichtbaar betrokken en durf jij verantwoording
te nemen?
• Kan jij organiseren, goed samenwerken binnen een
team en ben jij communicatief sterk?
• Ben jij flexibel inzetbaar?
• Beschik jij over de juiste papieren om op een BSO
groep te mogen werken (opleidingseisen conform cao
Kinderopvang)?
Solliciteer dan snel!
Stuur je CV en gemotiveerde sollicitatiebrief dan voor 7 mei 2021, naar:
Elsemieke Veenendaal - Hieselaar, HR-medewerker: elsemieke@kinderopvangdikkertjedap.nl
Voor vragen bel gerust naar: 085 – 77 33 752.

