Je studie combineren met een baan
waarin je écht van betekenis kunt
zijn? Dat kan als pedagogisch
medewerker in de Flexpool van
KindeRdam!
Sheline van der Meer heeft vorig jaar haar opleiding tot Pedagogisch
Medewerker afgerond. Omdat ze graag verder wilde leren, volgt ze nu een hboopleiding. En die studie combineert zij met een baan als Flexpooler bij
KindeRdam. ‘Ik vind het werk ontzettend leuk. Nou ja, werk ... zo voelt het
helemaal niet! Het is mooi een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling
van kinderen en ze een fijne tijd te bezorgen op de opvang. De Flexpool is ook
goed te combineren met mijn studie. Ik kan gewoon aangeven wanneer ik
beschikbaar ben. Mooier kan niet toch?’

Pedagogisch medewerkers (M/V)

(vacaturenummer 18-03)
Arbeidsovereenkomst voor 0 uren op oproepbasis of 16-20 uur
(bepaalde tijd, werkdagen flexibel)

Om bij KindeRdam te kunnen werken, moet je wel wat in je mars hebben. Want we hebben veel
te bieden, maar vragen daar ook veel voor terug. Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit
toe, en dat vertrouwen willen wij waarmaken. Elke dag opnieuw. Dat kan alleen met mensen die
diezelfde instelling hebben. Bevlogen mensen met hart voor kinderen! Als pedagogisch
medewerker in de flexpool heb je een boeiende en veelzijdige baan, waarbij je veel ervaring
opdoet en op meerdere locaties werkzaam bent. Jij kunt met jouw inzet echt het verschil maken!

Wij verwachten dat jij …







minimaal over een relevante, afgeronde mbo-opleiding niveau 3 beschikt
beschikbaar bent van 7.00 tot 19.00 uur en het geen probleem vindt om gebroken diensten te draaien
een enthousiaste uitstraling hebt en over humor, flexibiliteit en relativeringsvermogen beschikt
dat je bij voorkeur in het bezit bent van een VVE-certificaat of bereid bent deze te halen
in het bezit bent van een Nederlands taalcertificaat, mbo-niveau 3F of hbo-niveau 4F
zelfstandig kan werken en goed kan communiceren met zowel kinderen als hun ouders

Wij bieden je …






een fijne werkomgeving waarin een goede samenwerking en een positieve sfeer centraal staan
doorgroeimogelijkheden naar een contract met vaste uren en/ of een vaste locatie
professionele begeleiding, o.a. door onze pedagogen en pedagogisch coaches
de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen, workshops e.d.
inschaling en salariëring conform CAO Kinderopvang, schaal 6, minimaal € 1.943,- en
maximaal € 2.652,- per maand bij een werkweek van 36 uur

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het sollicitatieformulier op onze website www.kinderdam.nl/vacatures.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de afdeling HRM, telefoonnummer
010 44 300 33. Een taaltoets en AMN-scan zullen, indien nodig, onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.

