Stichting Kinderopvang Noord Nederland is een organisatie voor kinderopvang, tussenschoolse
opvang en buitenschoolse opvang; een solide en professionele partner voor ouders en basisscholen
in de brede ontwikkelingsstimulering van kinderen. De stichting heeft in Noord-Nederland een aantal
locaties voor buitenschoolse opvang en kinderopvang. De organisatie maakt deel uit van Tinten.
Binnen Tinten valt ook Stichting Peuterwerk met meer dan 65 peuteropvanglocaties, met hen is een
nauwe samenwerking.
Door professionals en maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te
ondersteunen en te faciliteren brengt Tinten inwoners en organisatie bij elkaar: dus niet ieder voor
zich, maar samen. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet. Meer
informatie is te vinden op www.konn.nl of www.stichtingpeuterwerk.nl.

Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandige, ervaren en enthousiaste

Pedagogisch Medewerker (m/v)
voor 10 uur per week voor BSO en KDV de Weiert in Odoorn
en een oproepkracht voor de invalpool in de regio Borger-Odoorn
Functieomschrijving
De pedagogisch medewerk(st)er is verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en verzorging van
kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Zij/hij begeleidt het individuele kind in groepsverband vanuit
een pedagogische- en ontwikkelingspsychologische invalshoek.

Wij vragen


Een afgeronde kindgerichte MBO opleiding



3F Taalniveau



Zelfstandigheid



Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen en
het motiveren van ouders en stagiaires



Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van
contact met ouders/verzorgers, leerkrachten en basisscholen



Geduld in het observeren



Bereidheid tot aanvullende scholing



Een flexibele inzet



Een collegiale werksfeer met collega’s die elkaar helpen en samen de best mogelijke

Wij bieden

oplossingen proberen te bereiken


Een tijdelijk dienstverband van een jaar



Een salaris conform cao kinderopvang in schaal 6 (€2.047,00- €2.793,00 bij een
fulltime dienstverband)

Contact
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Mariska van Veen, op 06-29449454.
Wanneer je interesse hebt, stuur dan voor 29 april a.s. een motivatiebrief met CV naar Mariska van
Veen, via m.vanveen@stichtingpeuterwerk.nl

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 8 mei.
Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid.

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

