Vacature
Kidscasa staat al meer dan 30
jaar voor professionele-, betrouwbare-, betrokken-, gezonde- en enthousiaste kinderopvang. Kidscasa biedt per
week opvang aan ongeveer
1800 kinderen, verdeeld over
verschillende locaties en vormen van opvang in NoordNederland.
Wij streven er naar om zo veel
en zo goed mogelijk in te
spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen, en hierin
vernieuwend te zijn.
Kidscasa Kinderopvang is voortdurend op zoek naar de balans
tussen het welbevinden van de
kinderen, het belang van de
ouders en de mogelijkheden
van de organisatie.

Kidscasa Kinderopvang zoekt per direct een

(Sportieve) pedagogisch medewerker BSO
voor 15 tot 24 uur per week voor locatie de Triangel in Norg,
eventueel te combineren met uren op het KDV.
De functie
Als (sportieve) pedagogisch medewerker word je ingezet bij de buitenschoolse
opvang. Naast de dagelijkse begeleiding en verzorging van de kinderen na
schooltijd organiseer je samen met je collega's een activiteitenprogramma gericht
op sport en spel. Door de unieke samenwerking met het Bewegingscentrum in
Norg heb je de beschikking over verschillende sportmaterialen, een sportzaal, een
sportveldje en het bos is op loopafstand.
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor:

De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen
in de leeftijd van 4-12 jaar;

Het organiseren en aanbieden van op de doelgroep afgestemde activiteiten, met name gericht op sport en spel;

Professionele contacten met ouders.
Jouw profiel

Je beschikt over een afgeronde kindgerichte (sportieve) opleiding op minimaal MBO 3/4-niveau. Bijvoorbeeld Sport & Bewegen, ALO, CIOS of Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker;

Je bent enthousiast en hebt plezier in het werken met kinderen, ouders en
collega’s;

Je bezit goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Je bent flexibel, toont inzet en hebt een positieve instelling;

Je bent collegiaal en kan goed samenwerken, daarnaast kun je ook zelfstandig werken;
Wij bieden

Een jaarcontract voor 15 tot 24 uur per week met kans op een vast contract
bij gebleken geschiktheid. In overleg zijn meer uren mogelijk.

De mogelijkheid om extra uren te werken op het kinderdagverblijf
(tenminste wanneer je hiervoor in het bezit bent van een kwalificerend diploma);

Naast je vaste werkdagen kun je flexibel ingezet worden bij ziekte of verlof
van collega’s;

Je wordt gesalarieerd conform de CAO Kinderopvang, € 2.188,- tot € 2.979,per maand bij een fulltime dienstverband;

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. een tegemoetkoming
in de kosten van je zorgverzekering, reiskostenvergoeding, een eindejaarsuitkering en korting op je fitnessabonnement bij meer dan 2590 sportscholen
in het land.

Geïnteresseerd
Voor meer informatie kun je contact opnemen met locatiemanager Tascha Witte
op telefoonnummer 050-5020244.
Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 9 oktober 2022, voorzien van CV en motivatiebrief,
per e-mail zenden aan: hrm@kidscasa.nl of solliciteer via de
button op onze website.

