VACATURE 17-15
LOCATIE
Naam locatie:
Adres:

Bso Drakenfort, locatie Broeksingel
Broeksingel 86
6581 HB Malden

Naam clustermanager:
Contactgegevens:

Masja van der Werve
m.van.der.werve@kion.nl / 06 22 48 07 29

Wij zoeken
Functie:
Salarisschaal:

Pedagogisch medewerker
Schaal 6, cao Kinderopvang (marktconform)

Contract:

Op 3 dagen, ongeveer 7 uur per week (over 40 schoolweken)
Met de mogelijkheid om daarnaast als oproepkracht te werken op
andere dagen en in de vakanties.
Als oproepkracht wordt je bij alle werkvormen ingezet.
Eerst een contract van 12 maanden en bij goed functioneren de
mogelijkheid voor verlenging.

Ingangsdatum:

Zo snel mogelijk

Bijzonderheden locatie:

Grote bso locatie in een Brede School.

Wij vragen
Werkdagen:

Werktijden:

Omschrijving:

KION / P&O / 2015

Beschikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Beschikbaarheid op andere dagen/tijden en in vakanties is een
pré.
Van 14.45 tot circa 17.30/18.00 uur
Als oproepkracht verschillend: tussen 7.30 en 18.00 uur

Buitenschoolse opvang Drakenfort is onderdeel van Brede School
Broeksingel. Hier zijn naast basisschool De Komeet ook een
peutergroep, een kinderdagverblijf, een sporthal en speel-o-theek
gevestigd. We maken gebruik van alle faciliteiten in dit bijzondere
gebouw. Er is een extra speellokaal, grote buitenruimte met
voetbalkooi, aula met podium en een groot handenarbeidlokaal.

Bijzonderheden:




Profiel kandidaat:

Een afgeronde en op de functie gerichte MBO opleiding die
volgens de cao Kinderopvang kwalificeert voor de functie
In bezit van een geldig kinder EHBO diploma en na aanvraag
beschikken over een geldige VOG

Voor deze locatie zijn we op zoek naar iemand die stevig in
zijn/haar schoenen staat. Er wordt wat gevraagd van jouw
pedagogische kwaliteiten en van jouw organisatorische
kwaliteiten.
Het is belangrijk dat je het overzicht kan bewaren, dat je flexibel
bent en communicatief sterk.
Andere competenties:
 Oog voor het welbevinden van de kinderen
 Stressbestendig
 Klantgericht
 Teamspeler
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn we op zoek naar
jou!

Procedure
 Sluitingsdatum:
 Vervolg




Datum:

22 februari 2017

Reageren:

De selectie is conform het werving- en selectiebeleid.
Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van deze
procedure.

17 april 2017
Gesprekken worden zo snel mogelijk ingepland

Voor vragen met betrekking tot de procedure kun je contact
opnemen met de leidinggevende.
Heb je belangstelling voor deze vacature, stuur dan vóór
17 april een e-mail met vermelding van het vacaturenummer naar:
postbusvacature@kion.nl met je motivatie en een cv.

