Vacature Pedagogisch Professional voor een
zwangerschapsverlof/vaste invalkracht – met mogelijkheid tot vaste
uren
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich bij ons thuis voelen. Dit bereiken we graag
samen met jou!
Kindercrèche Spoorzone is een professionele kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Ter uitbreiding van ons huidige team zijn wij op zoek naar een pedagogisch professional voor een
zwangerschapsverlof / vaste invalskracht met mogelijkheid tot uren, die onze visie begrijpt en kan
uitdragen. Wij zijn namelijk niet zomaar een kinderopvang. Wij zijn een familie crèche, waar het kind,
kind mag zijn en wij uit gaan van de eigen fantasie en beleving van het kind. En waar familie centraal
staat..
Wat ga je doen? Je stimuleert de ontwikkeling van de kinderen door activiteiten aan te bieden die
passen bij hun leeftijd en persoon in een prettige en veilige omgeving. Deze taak voer je samen met
collega’s en in individueel opzicht uit, binnen het kader van Kindercrèche Spoorzone in Tilburg. Je
bespreekt samen met collega’s de dagindeling en verdeling van de werkzaamheden af en zorgt voor
een correcte overdracht. Een belangrijk onderdeel hierbij is ouderparticipatie. Want opvoeden doen
we samen! Ouderavonden, thema-avonden en oudergesprekken geven inzicht in de wereld van de
kinderen en hun familie/verzorgers. Individuele begeleiding kan hierdoor gerichter worden afgestemd
en zal kinderen in hun dagelijkse bezigheden sneller verder kunnen helpen. Ons gezamenlijke
hoofddoel is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en
onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid.
Sluit jij aan op de belevingswereld van het kind?
Ben jij de pedagogische alleskunner, die zorgt voor een uitdagende, stimulerende omgeving?
Voor jou!
• Een uitdagende baan bij een groeiende organisatie waarbij geen dag hetzelfde is
• Kans op een vaste aanstelling bij aanhoudende goede prestaties en groei van de groepen
• Enthousiast team bestaand uit aantal zeer betrokken collega’s
• Een professionele werkplek met een prettige open werksfeer
• Goed arbeidsvoorwaardenpakket en salaris conform de cao Kinderopvang
Herken jij je werkwijze hierin!
• Heb je een afgeronde relevante SPW niveau 4/HBO opleiding (SPW4, Pedagogiek, SPH, PABO
etc.);
• Een afgeronde VVE opleiding
• Een afgeronde taaltoets op F3 niveau
• Aantoonbare relevante stage/werkervaring als pedagogisch medewerker in de
kinderopvangbranche is noodzakelijk.
• Kennis van en inzicht in: groepsdynamische processen, geldende kwaliteit - , hygiëne - en
veiligheidseisen en de ontwikkelingsfases van een kind.
• Je bent flexibel inzetbaar en beschikbaar tijdens schoolvakanties.
• Kernkwaliteiten zijn: flexibel, “hands on” mentaliteit, teamplayer, betrouwbaar, klantgericht,
kindvriendelijk en ontwikkelingsgericht.
Wij zijn op zoek naar jou! REAGEER DIRECT! Je kunt op deze vacature solliciteren door je sollicitatie
en CV te mailen naar: a.groenewoud@kindercreche.nl

