Vacatures
3 pedagogisch medewerkers
in combinatie met uren in de flex-poule.
Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) is een
professionele kinderopvangorganisatie en biedt unieke expertise in
de kinderopvang aan. Bij SKCN kunnen kinderen zich optimaal
ontwikkelen in een veilige omgeving onder begeleiding van
gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers.
Kinderen in de leeftijd tot 13 jaar zijn van harte welkom op een van onze kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, locaties buitenschoolse opvang of bij één van onze gastouders. SKCN is gevestigd
in Leerdam en omgeving.

Wij zoeken pedagogisch medewerkers die:
 ervaring en affiniteit heeft met het begeleiden van kinderen;
 aantoonbare ervaring heeft met VVE
Taken:
 Verzorgen en begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel.
 Het in samenwerking met de aanwezige pedagogisch medewerkers zorgen dat
kinderen zich binnen de groep veilig voelen.
 Kinderen stimuleren zich verder te ontwikkelen aan de hand van het pedagogisch
beleid.
 Zorg dragen voor de dagelijkse communicatie en informatie naar de
ouders/verzorgers.
Vacature babygroep Glitter, in combinatie met uren flex-poule:
Aantal uren:
25,5 uur per week.
Locatie :
Kinderdagverblijf De Krullevaar,
Tiendweg 11-b te Leerdam.
Beschikbaarheid:
minimaal vier dagen per week.
Periode
1 januari 2019, voor bepaalde tijd,
met intentie tot verlenging.
Werkdagen bij aanvang:
dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend.
Vacature babygroep Fonkel, in combinatie met uren flex-poule::
Aantal uren:
30 uur per week.
Locatie :
Kinderdagverblijf De Krullevaar,
Tiendweg 11-b te Leerdam.
Beschikbaarheid:
minimaal vier dagen per week.
Periode
1 januari 2019, voor bepaalde tijd,
met intentie tot verlenging.
Werkdagen bij aanvang:
maandag, dinsdag, vrijdag.

Vacature peutergroep Spetter, in combinatie met uren flex-poule:
Aantal uren:
25,5 uur per week.
Locatie :
Kinderdagverblijf De Krullevaar,
Tiendweg 11-b te Leerdam.
Beschikbaarheid:
minimaal vier dagen per week.
Periode
1 januari 2019, voor periode van
minimaal een jaar.
Werkdagen bij aanvang:
woensdag en vrijdag.
Opleiding:
Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding Sociaal
Pedagogisch Werker niveau 3 (SPW-3) of een daaraan
gelijkwaardig diploma. Voor het werken op een kinderdagverblijf
geldt dat je in het bezit bent van een VVE-certificaat, bijv Piramide. Ook geldt dat je kunt
aantonen dat je taalniveau 3F voor Nederlands beheerst.
Competenties:
Naast een passende opleiding vinden wij het belangrijk dat een pedagogisch medewerker
over de volgende competenties beschikt:
 Het hebben van een pedagogische visie en kennis van pedagogiek.
 Goed kunnen communiceren, samenwerken en netwerken.
 Plannen en organiseren.
 Gericht is op de wensen van klanten en tevens kwaliteitsgericht en resultaatgericht
werkt.
 Zichzelf verder wil ontwikkelen.
 Een flexibele instelling heeft.
Arbeidsvoorwaarden:
De CAO Kinderopvang is van toepassing op deze vacatures. De functie is ingeschaald in schaal 6, met
een minimum van € 1.987 00 en een maximum € 2.712,00 bij een 36-urige werkweek. Daarnaast
ontvang je 8% vakantietoeslag. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar.
Bij gebleken geschiktheid bestaat de intentie om deze te verlengen.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Joke Broer. Zij is bereikbaar via
0345 – 639 555 of via j.broer@skcn.nl
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Je kunt jouw motivatiebrief en c.v. voor 27 november 2018 sturen naar vacatures@skcn.nl
onder vermelding van de vacature waarop je solliciteert.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten de voorkeur.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

