Vacature
Pedagogisch medewerker VSO en BSO
gemiddeld 8 uur per week
Wat ga je doen?
Na een intensieve schooldag zet jij alles op alles om er samen met je
collega’s een fantastische middag voor de kinderen van te maken.
Of je nu gaat knutselen, buiten spelen, yoga doet of samen met de
kinderen een spelletje speelt. Met jouw enthousiasme, betrokkenheid
en creatieve ideeën is het bezoek aan de buitenschoolse opvang altijd
een ontdekkingsreis.
Als pedagogisch medewerker op de BSO krijg je het vertrouwen en de
ruimte om samen met je BSO collega’s en de kinderen in de
leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar een leuk en leerzaam programma te
maken. Spelenderwijs help jij de kinderen om hun talenten en
interesses te ontdekken, maar ook verder te ontwikkelen.
Samen met je team bedenk je activiteiten passend bij ons pedagogisch
beleid en de behoeften van de kinderen. Tijdens de schoolvakanties
ontwikkelen jullie samen dagprogramma’s, organiseren jullie
uitdagende en afwisselende activiteiten en leuke uitstapjes, passend bij
de thema’s die jullie met elkaar bedacht en uitgewerkt hebben.
Je creëert niet alleen een band met de kinderen op de BSO, maar ook
met de ouders. Dat begint bij de persoonlijke intake voordat het kind
start op de BSO. Bij het ophalen informeer je de ouders en neem jij hen
mee in de ontwikkeling van hun kind(eren).
Als BSO medewerker haal je het beste uit de kinderen en uit jezelf!
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Wat bieden we je?
We bieden je een fijne, inspirerende werkomgeving met veel eigen
verantwoordelijkheid. Een team van leuke collega’s met wie je plezier
hebt tijdens het werk.
Je wordt tijdens je werk op de groep ondersteund door een
pedagogisch coach en een leidinggevende. Daarnaast worden er op
kantoor veel administratieve taken uit handen genomen en wordt er
dagelijks door externen schoongemaakt waardoor jij je volledig kunt
focussen op de kinderen.
Je start met een contract voor 8 uur per week, waarbij de verwachting
is dat je gemiddeld 3 middagen op de BSO en 2 ochtenden op de VSO
zult werken. Na een 1e half jaarcontract heb je uitzicht op verlenging.
We bieden je een marktconform salaris volgens de CAO kinderopvang.
We hechten veel waarde aan trainingen en bijscholingscursussen.
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Je deelt met ons de passie voor de begeleiding en ontwikkeling van
kinderen. Voor onze BSO zijn we op zoek naar een collega vol initiatief
en creativiteit. Je vindt het leuk om samen met de kinderen dingen te
ondernemen en hen uit te dagen. Je bent verantwoordelijk voor de
dagelijkse opvang en ontwikkeling van de kinderen, wat maakt dat wij
het volgende van je vragen:
• Je bent in het bezit van een diploma (MBO3, MBO4 of HBO)
die jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang;
• Je beschikt over een 3F certificaat;
• Je hebt al een aantal jaar ervaring in de kinderopvang en bij
voorkeur op een BSO;
• Je bent in bezit van je rijbewijs en beschikt over eigen vervoer
om te kunnen reizen tussen de locaties.
Wat breng je nog meer mee?
• Je bent een energieke en sprankelende persoonlijkheid;
• Je bent flexibel ingesteld (zowel in werktijden als in vermogen
om te schakelen in een gewijzigde situatie);
• Je beschikt over een pro actieve houding en positieve mindset.

Wil je bij ons werken?
Ben je enthousiast en herken je jezelf in het geschetste profiel?
We ontvangen jouw motivatiebrief en CV graag zo snel mogelijk via
info@kdvmeerdijk.nl ter attentie van Nienke van Halderen ovv vacature
BSO.
Wil je eerst nog wat meer informatie inwinnen over onze organisatie of
de vacature; je kunt ons tijdens kantoortijden altijd bellen op 0591788221, keuze 5 voor kantoor.
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