Voor diverse locaties, zijn wij op zoek naar:

Oproepkracht Pedagogisch medewerker (m/v)
onder bepaalde voorwaarden zijn vaste uren mogelijk
Functie inhoud:
Je begeleidt (samen met een collega) een groep kinderen op een pedagogisch
verantwoorde wijze en geeft op creatieve wijze invulling aan de verzorging /
vrijetijdsbesteding van kinderen van 0 tot 12 jaar.
Je onderhoudt de contacten met ouders op overdrachtsmomenten.
Je neemt deel aan functierelevant overleg.
Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne in en rond de opvang.
Je hebt tevens de dagelijkse zorg voor inventaris en groepsruimte.
Functie-eisen:
Je bent flexibel, collegiaal en kindgericht en bij voorkeur 5 dagen per week
beschikbaar en op alle soorten opvang van 0-12 jaar inzetbaar.
Je kan snel op een locatie aanwezig zijn indien je ’s morgens gebeld wordt.
Je beschikt over een kwaliteitsbewuste en klantgerichte werkhouding
Je kunt het pedagogisch beleid op basis van ervaring en aanwezige kennis mede
vorm geven.
Je beschikt over een afgeronde opleiding op minstens niveau 4 op pedagogisch
of agogisch gebied.
Wie zijn wij
Kinderopvang ‘de eerste stap’ is een middelgrote kinderopvangorganisatie, gevestigd in
Wijchen. In de plaatsen Wijchen, Ravenstein, Grave en omliggende dorpskernen
verzorgt ‘de eerste stap’ kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en
tussenschoolse opvang. ‘De eerste stap’ is een stichting zonder winstoogmerk, maar
wordt op een zakelijke wijze op financieel en inhoudelijk resultaat aangestuurd, zonder
daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Door een open en transparante
communicatie met medewerkers, ook met de moeilijke boodschappen van de afgelopen
jaren, is de tevredenheid van onze medewerkers hoog gebleven. De ongeveer 230
medewerkers tonen een hoge mate van flexibiliteit en betrokkenheid met als gevolg een
organisatie die voorop loopt in de branche. ‘De eerste stap’ heeft kwaliteit en innovatie
hoog in het vaandel en zoekt actief samenwerking met andere (maatschappelijke)
partners in de regio. ‘De eerste stap’ heeft een goede relatie met het primair onderwijs.
Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar:
Kinderopvang ‘de eerste stap’, t.a.v. Mariska de Winkel, personeelsfunctionaris,
Laantje 11, 6602 AA Wijchen.
Of mail naar: p.o@deeerstestap.nl

