2 november 2021

Ouder en Kindcentrum Academia is per direct op zoek naar een
pedagogisch medewerker voor KDV ’t Paradijsje in Schiedam
- Werk jij graag met kinderen van 0 tot 4 jaar?
- Heb je zin in een nieuwe uitdaging?
-Ben je gemiddeld 20 uur per week beschikbaar?
Dan zoeken wij jou!

Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang,
ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen bij Ouder en Kindcentrum Academia. Je
onderhoudt contact met de ouders en draagt zorg voor een goede informatie-uitwisseling.
Daarbij werk je vanuit het pedagogisch beleid van Ouder en Kindcentrum Academia.
Wat biedt Ouder en Kindcentrum Academia jou?
Werken op een kinderdagverblijf waar kwaliteit en professionele zorg voorop staat. Prima
arbeidsvoorwaarden en werken in een gezellige en informele sfeer. Daarnaast krijg je
ondersteuning van een pedagogisch coach en een huishoudelijke hulp, waardoor jij je
volledig kunt focussen op de kinderen.
Wat vraagt Ouder en Kindcentrum Academia van jou?
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Je hebt kennis over de ontwikkeling en begeleiding van jonge kinderen.
Je bent krachtig in het organiseren en plannen van activiteiten waarbij jij de
ontwikkeling van de kinderen centraal stelt.
Je geeft de kinderen de volle aandacht, hiervan hebben zij namelijk nooit genoeg.
Je houdt van buitenspelen en je creëert leuke leermomenten voor de allerkleinsten.
Je zorgt ervoor dat de kinderen het leuk hebben en dat de ouders de baby’s en
dreumesen graag bij jou brengen.
Je zorgt voor een goed en warm contact met ouders en hebt een fijne samenwerking met
je collega’s.
Je bent zelfstandig, flexibel, enthousiast en vooral een heel leuk mens.
Je weet de pedagogische visie van Ouder en Kindcentrum Academia perfect in
praktijk te brengen.
Je bezit over goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk.
Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding op minimaal MBO niveau 3.
Je bent in het bezig van taalniveau 3F (aanbevolen).
Relevante werkervaring vinden we heel fijn. Heb je die niet? Dan helpen we je graag
op weg.

Het salaris is conform CAO Kinderopvang
Kom jij Ouder en Kindcentrum Academia versterken?
Reageer dan z.s.m. op de vacature en stuur je motivatiebrief & CV snel onze kant op!
Mailadres: info@kindcentrumacademia.nl.
Voor meer informatie neem telefonisch contact op met directrice Nurhan Kadi via
telefoonnummer 0619342009.
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