Vacature Pedagogisch medewerker (22-36 uur/16-30 uur)
Wie zijn wij?
Kinderopvang De Teddybeer biedt professionele kinderopvang aan voor de leeftijd 0 tot
13 jaar, waarbij alles is gericht op de ontplooiing van kinderen tot sociale, zelfstandige,
creatieve en kritische individuen. Dit doen wij in volledige samenwerking met hun
ouder(s)/verzorger(s).
Samengevat: Spelen, leren, groeien
Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen,
leren en groeien zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker, welke 22 tot 36 uur
per week werkzaam zal zijn binnen de organisatie.
Wat verwachten we van jou?
Ben jij de pedagogisch medewerker die graag met kinderen werkt, flexibel is en van
aanpakken weet? Dan is deze baan echt iets voor jou! Je gaat werken in een kinderrijke
omgeving binnen onze mooie wereld van de kinderopvang.
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor
kinderen en alles wat daarbij komt kijken. Je bent o.a. verantwoordelijk voor het
uitvoeren van VVE activiteiten, het bijhouden van observaties en natuurlijk de zorg voor
kinderen. Je zorgt ervoor dat de kinderen een geweldige dag ervaren bij onze
kinderopvang.
Je creëert een omgeving waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en informeert
ouders omtrent de gang van zaken binnen de groep en de situatie van individuele
kinderen. Je rapporteert voortgang en knelpunten in ontwikkeling aan het management
en voert overleg met je collega’s. Je kunt zowel zelfstandig als in groepsverband werken.
Daarnaast heb je een zeer actieve houding.
Je hebt minimaal taalniveau 3F.
Wat maakt ons jouw nieuwe werkgever?
 We maken van elke dag een feest samen met de kinderen en de gezelligste collega’s
 We blijven je prikkelen, denken mee met je ambities en bieden je verschillende
cursussen aan, zoals VVE Uk & Puk, passend bij jouw toekomst
 We laten je meegroeien met de organisatie als pedagogisch medewerker, collega en
mens
 We hebben een toffe personeelsvereniging die de leukste uitjes organiseert met de
aller leukste collega’s
 We geven je een contract op basis van 22-36 uur of 16-30 uur met uitzicht op vaste
uren en vast dienstverband
 Wij hebben de mogelijkheid om op flexibele tijden te werken
 We geven je een mooi salaris op basis van de CAO kinderopvang schaal 6 + relevante
werkervaring
 Wij hebben een voorrangsregeling bij plaatsen eigen kind(eren)
Wij bieden ook
 Naast 144 wettelijke vakantieuren nog 66 bovenwettelijke vakantieuren o.b.v. 36
urige werkweek
 De mogelijkheid tot deelname aan collectieve zorgverzekering en fietsplan
 Ondersteuning, begeleiding en coaching naar eigen behoefte
 Een inwerkprogramma met eigen buddy

En als afsluiter krijg je rond de kerst krijg je altijd een kerstattentie én een
eindejaarsuitkering
Interesse?
De van motivatie voorziene brief inclusief cv kun je sturen naar:
Kinderopvang De Teddybeer BV
t.a.v. Thomas van Summeren
Meerssenstraat 1c
5045 JB Tilburg
Of mailen naar info@deteddybeer.nl

