Vacature Pedagogisch medewerker
Ter vervanging van zwangerschapsverlof zoeken wij voor de periode van 1 juli
tot uiterlijk 1 januari 2020 a.s. een pedagogisch medewerker voor 34 uur per
week (kinderdagverblijf Leerdam)
Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) is een professionele kinderopvangorganisatie die
dagopvang aanbiedt in de gemeente Vijfheerenlanden en Asperen. Tevens bieden we in deze en
omliggende gemeenten gastouderopvang aan.
Bij SKCN kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving onder begeleiding van
gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers.
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom op één van onze kinderdagverblijven,
peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang of bij één van onze gastouders.
Taken pedagogisch medewerker
 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.
Competenties pedagogisch medewerker
Naast een passende opleiding vinden wij het belangrijk dat een pedagogisch medewerker over de
volgende competenties beschikt:
 Het hebben van een visie op het opvangen en begeleiden van kinderen
 Goed kunnen communiceren, samenwerken en netwerken.
 Plannen en organiseren.
 Gericht op de wensen van klanten en tevens kwaliteitsgericht en resultaatgericht kunnen
werken.
 Zichzelf verder willen ontwikkelen.
 Een flexibele instelling.
Opleidingseisen:
 Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3 of een
minimaal daaraan gelijkwaardig programma.
 Kennis van en ervaring met de observatiemethode KIJK en VVE-methode Puk en Co is een pré.
 Eis: Je beschikt aantoonbaar over taalniveau 3F Nederlands en hebt een VVE-certificaat of je bent
in opleiding
Wat bieden wij jou?
We bieden jou een contract van 34 uur per week. De werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag. De
CAO Kinderopvang is van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 6, (€ 2.047- € 2.793 op basis
van 36 uur). Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Joke Broer, bereikbaar via
0345 – 639 555.
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Heb je belangstelling en denk je dat deze functie bij jou past? Stuur een korte motivatiebrief en je CV
naar vacatures@skcn.nl.
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.
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