Is werken met kinderen jouw passie?
Wil je van elke dag een bijzondere dag maken
samen met de kinderen?
Wil je kinderen stimuleren en uitdagen bij hun
ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

ikOOK! is per direct i.v.m. ziektevervanging op zoek naar:

pedagogisch medewerker
voor 25-30 uur per week in Oirschot.
Samen met je collega’s draag je zorg voor zowel kinderen van het kinderdagverblijf als van de BSO.
Je levert een belangrijke bijdrage aan de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van de
kinderen. Door de inzet van jouw kwaliteiten en kennis als een echte allrounder, bouw je mee aan
ikOOK! Oirschot, binnen het Integraal Kind Centrum De Korenbloem.

Wie is ikOOK! ?
ikOOK! is een jonge, professionele, ondernemende en zich steeds vernieuwende organisatie
met betrokken medewerkers, die kwalitatief goede, toegankelijke en klantgerichte opvang
biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar in een Integraal Kindcentrum.

Wij zoeken per direct i.v.m. ziektevervanging:
-

Kandidaten met minimaal een afgeronde pedagogische opleiding niveau 4.
Werkervaring in de kinderopvang.
Je bent enthousiast, proactief en hebt een ondernemende persoonlijkheid en je beschikt
over een grote mate van flexibiliteit.
Je bent zelfstandig en hebt een gezonde dosis zelfvertrouwen & humor.
Je weet op goede wijze te communiceren met kinderen, ouders en collega’s.

Wat bieden wij:
Een fijne, gezellige en professionele werkplek met een topteam van collega’s, waarbij er ruimte
is om jouw eigen kennis en vaardigheden te ontplooien. In verband met ziektevervanging bieden wij
een tijdelijk contract voor 4-6 maanden. Wij bieden minimaal 20 tot maximaal 30 uur per week in
Oirschot. Functiewaardering conform cao kinderopvang: schaal 6 (max 2.793,-).

Contact:
Informatie kan telefonisch worden ingewonnen bij Eveliene van Rooij,
assistent leidinggevende locatie Oirschot, op telefoonnummer 06-40283333.
Je motivatie kun je sturen naar: evelienevanrooij@ik-ook.nu.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek, een meeloop dag
en een arbeidsvoorwaardengesprek.
Ben jij die enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn?
Reageer dan direct op deze vacature!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

