Pedagogisch medewerker Kibeo Merellaan Goes | 16 uur

Voor onze vestiging Kibeo Merellaan Goes zijn wij op zoek naar een
pedagogisch medewerker voor christelijke-reformatorische opvang. Je
werkt zowel op de dagopvang met peuters, als op de buitenschoolse
opvang (BSO). Jij biedt baby’s en peuters een warme en vertrouwde
omgeving om zich te ontwikkelen en stimuleert schoolkinderen om
spelenderwijs hun talenten te ontdekken. Op deze vestiging hebben
we een nauwe samenwerking met de Koelmanschool. Een leuke, uitdagende en afwisselende baan!

Jij bent
•

•
•
•
•
•

Mbo geschoold en hebt een passend diploma voor de functie
pedagogisch medewerker. Heb je een hbo-diploma (bijvoorbeeld SPH, Pabo, Pedagogiek) en interesse, solliciteer dan
ook! Meer informatie hierover vind je op onze kibeo.nl.
In staat te werken vanuit een christelijke levensovertuiging en
stemt in met de identiteit van de locatie.
Klantgericht, zelfstandig en hebt goede communicatieve en
sociale vaardigheden.
Initiatiefrijk, positief ingesteld en hebt een enthousiaste werkhouding.
Bekend met digitaal werken.
Flexibel inzetbaar op maandag t/m vrijdag.

Wij bieden
Een leuke, verantwoordelijke en flexibele baan in een dynamische organisatie. Doordat Kibeo continu in beweging is en altijd vooruit kijkt,
is er veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Je
krijgt een minimum salaris van € 2.116,00 bruto per maand en een
maximum salaris van € 2.887,00 bruto per maand, gebaseerd op een
36-urige werkweek (cao Kinderopvang, schaal 6).

Over Kibeo
Kibeo is een kinderopvangorganisatie
in Zuidwest-Nederland waar de ontwikkeling van kinderen en het ondersteunen van ouders voorop staat.
Wij kijken scherp naar de toekomst
van kinderopvang. Daarom staat samenwerking bij ons centraal. Met elkaar, maar ook met andere partners,
zoals basisscholen. Wij vinden dat
voorzieningen moeten samenwerken
om kinderen het beste en leukste
aanbod te geven!
Bij Kibeo is geen dag hetzelfde!

Interesse?
Voor meer informatie kun je op 1, 2,
8 of 9 september in de ochtend bellen naar vestigingsmanager Arieke
Dijksterhuis via 06-86 85 45 81.

Reageren vóór
Ben jij die enthousiaste pedagogisch
medewerker? Upload dan uiterlijk 15
september je sollicitatiebrief met cv
via het online sollicitatieformulier. Er
wordt snel contact met je opgenomen.

