Vacature – Sensitieve Pedagogisch medewerker
Kindercentrum Quinzokids
Wij zoeken een medewerker voor het kinderdagverblijf, met natuurlijk allereerst een passie voor
kinderen! Je bent heel graag veel buiten, sensitief, betrokken en kan goed organiseren.

Functieomschrijving
Je bent samen met je collega’s het aanspreekpunt voor de kinderen en hun ouders
Je biedt de kinderen veiligheid, benoemt hun emoties en geeft ze de ruimte
Je biedt de kinderen elke dag diverse activiteiten aan, waarbij ze vrij zijn om mee te doen
Je speelt in op hun interesses en behoeften
Je ondersteunt de onderlinge interacties
Je geeft elke dag zowel digitaal als mondeling overdracht aan de ouders
Je bent mentor van meerdere kinderen op je groep
Halfjaarlijks vul je observaties in en voer je aan de hand hiervan oudergesprekken
Je draagt zorg voor de hygiëne en veiligheid
Achtergrondinformatie
Wij zijn een jong en dynamisch kindercentrum met 6 dagopvanggroepen en 3 BSO groepen.
Kindercentrum Quinzokids stelt zich ten doel om kinderen een uitdagende omgeving te bieden,
waar zij spelenderwijs kunnen leren en ontdekken. De pijlers van Quinzokids zijn;
• 100% biologische voeding
• De natuur in
• Flexibele opvang
• Ruime openingstijden
• Fijne werksfeer
• Hoge kwaliteit

We vinden het erg belangrijk ook te benadrukken dat elk kind uniek is, en ze te leren naar elkaar
te luisteren en rekening te houden met elkaar. Dat ze invloed hebben op elkaar en we soms
iemands gedrag of keuzes afkeuren maar niet elkaar als persoon. Zoveel mogelijk zijn wij buiten
en spelen en ontdekken wij in de buitenlucht. Wij werken qua voeding met uitsluitend
biologische producten omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen pure voedingsmiddelen
nuttigen.
Samenwerking als team en de sfeer als team onderling staan bij ons hoog in het vaandel.
Daarin is ieder zijn mening en inzicht belangrijk. In de teamvergaderingen en op studiedagen
besteden wij hier ook aandacht aan. Een kindercentrum zijn we niet alleen dit doen we samen!
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Gewenste kandidaat
Je bent sensitief
Je hebt natuurlijk allereerst een passie voor kinderen!
Je bent graag buiten
Je houdt van de natuur
Je bent enthousiast, betrokken, kan goed organiseren en zo nodig zelfstandig werken
Je hebt relevante diploma’s op pedagogisch niveau of een andere afgeronde opleiding waarmee
je op een kinderdagverblijf mag werken
Je bent vriendelijk en representatief. Je rookt niet en hebt bij voorkeur affiniteit met een gezonde
leefstijl
Je kunt je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse taal
Ons aanbod
Een contract voor minimaal 18 en maximaal 36 uur per week (gewenst uren zijn bespreekbaar)
Een leuke baan in een fris en dynamisch team
Meerdere keren per jaar uitjes met het team
Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van je ervaring)
8% vakantiegeld
210 verlofuren op basis van 36 uur per week
Diverse ontwikkelingsmogelijkheden doormiddel van trainingen en opleidingen
Contactpersoon: Judith van Brandwijk
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