Op zoek naar Pedagogisch Medewerker in Rotterdam
Functieomschrijving
Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin biedt via 4 locaties professionele opvang aan in een
omgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen,
leren en zich ontwikkelen. Kinderen worden uitgedaagd om ‘spelend wijs en wijzer’ te worden. Onze
KDV’s en BSO’s zijn gevestigd in de deelgemeente Charlois en deelgemeente IJsselmonde.
Voor onze locaties zoeken wij: Pedagogisch medewerkers op MBO-niveau/ HBO niveau
Vind jij het leuk om de handen uit de mouwen te steken en mede vorm te geven aan een nieuw te
openen locatie dan is deze vacature wellicht wat voor jou! Werken bij De Groene Tuin is afwisselend,
leerzaam, uitdagend en leuk, maar ook intensief. Je werkt nauw samen met collega’s en krijgt
ondersteuning van je teamleider. Bovendien stellen we in onze open organisatie eigen initiatief op
prijs.
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, ontwikkeling en
begeleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Je weet ontwikkeling, opvoeding,
opvang, educatie en zorg integraal en samenhangend vorm te geven. Je creëert een uitdagende
speel- en leeromgeving waarin kinderen zich veilig voelen en alle kansen krijgen om zich te
ontwikkelen. Activiteiten stem je af op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen. Je motiveert,
stimuleert en instrueert, en zorgt er zo voor dat iedere dag goed en veilig verloopt.
Samenwerken is vanzelfsprekend voor je, zowel intern in je team als extern. Daarnaast zorg je voor
een goed contact met opvoeders door samen over de ontwikkeling van de kinderen in gesprek te
gaan.
Wat vragen wij?
Uiteraard heb je ook bij ons een afgerond diploma nodig om in de kinderopvang te kunnen werken,
dat wil zeggen minimaal een SPW 3 of 4 opleiding aangevuld met een VVE en/of taalcertificaat op
niveau 3F.

Twijfel je of je diploma kwalificeert om als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan? Of wil je
weten of je voldoet aan de taaleis? Vul de diplomanaam in via onderstaande link en je weet het
meteen. https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma
We vinden het belangrijk dat je lekker actief en zeer betrokken bent bij je werk. Je bent zelfstandig,
kan goed met collega’s overweg. Ook vind je het leuk om flexibel te werken en kun je goed
contacten leggen.
Wat bieden wij?











Arbeidscontract voor minimaal 24 uur en maximaal 36 uur per week
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO kinderopvang
Een goed inwerkprogramma
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en scholingsmogelijkheden
Een prettige werkomgeving binnen een groeiende organisatie
Overeenkomst op inval-/oproep-/vaste uren-basis
Tegemoetkoming in reiskosten
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je werk te doen.
Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.
Volop de ruimte om je vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen.

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime
Salaris: €2.128,00 - €2.899,00 per maand

Welkom!
We horen graag meer over jou, wat je leuk vindt, wat je (werk)wensen en -ambities zijn. Stuur je
motivatiebrief (niet noodzakelijk) en cv naar regiodirectrice Nalan Polat via e-mail:
nalan.polat@degroenetuin-kdv.nl. Heb je vragen? Je kunt Nalan telefonisch bereiken op 0653499642.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

