Kom jij ons team versterken het aankomende jaar?
Christelijke kinderopvang de Parel is op zoek naar een pedagogische
medewerker die vanaf 1 januari 2023 bij ons wil komen werken. Ben jij in het
laatst jaar van je opleiding of ben je toe aan een leuke uitdaging voor 2023?
Dan zoeken wij JOU!
Het gaat om minmaal 9 en maximaal 18 uur per week, werktijden-en dagen zijn
in overleg te bepalen.
Wij zijn een kleinschalige Christelijke kinderopvang met een huiselijke sfeer. We bieden
opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Wat je nodig hebt om bij de Parel te werken:
✓ Je hebt passie voor kinderen. Zowel individueel als in groepsverband;
✓ Je wilt de liefde van God delen met de kinderen (en hun ouders);
✓ Je hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen en weet hoe je ze kunt motiveren,
inspireren en stimuleren;
✓ Je kunt prioriteiten stellen;
✓ Je hebt het benodigde opleidingsniveau om in de kinderopvang te mogen werken;
✓ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
✓ Je hebt goede sociale- en contactuele vaardigheden;
✓ Je bent creatief in doen en denken;
✓ Je kunt je inleven in de kinderen én in hun ouders;
✓ Je vindt het contact tussen collega’s belangrijk, kunt samenwerken en draagt bij aan de
open sfeer op de Parel;
✓ Je hebt het vermogen om te plannen en organiseren;
✓ Je verricht licht huishoudelijke werkzaamheden en draagt mede zorg voor de hygiëne en
veiligheid op de groep;
Wij bieden jou;
•
•
•

een gezellige werkplek in een christelijke sfeer
een jaarcontract ter vervanging van een zwangerschaps en ouderschapsverlof
salaris volgens de CAO kinderopvang

Herken jij je in het bovenstaande functieprofiel en vind je het leuk om jezelf verder te
ontwikkelen en de kinderen op de Parel te helpen groeien en bloeien? Mail dan je
motivatiebrief met CV voor 1 december naar rebecca@kdvdeparel.nl tav Rebecca Korsuize.
Meer informatie? Ga naar
www.kdvdeparel.nl

