Algemene gegevens
Vacaturenummer
Vacature datum

16-97
29 december 2016

Naam locatie
Adres

Bso Kameleon, locatie Ubbergseveldweg
Ubbergseveldweg 97
Nijmegen

Naam leidinggevende
Contactgegevens

Ineke Brugman
i.brugman@kion.nl / 06 10 26 88 90

Wij zoeken
Functie
Salarisschaal

Pedagogisch medewerker
6

Contractomvang

Een tijdelijk contract van 6,74 uur per week

Werkdagen

Maandag, dinsdag en donderdag. Tijden variëren van 14.45/15.00 tot
18.00 uur in de schoolweken. Eventueel op oproepbasis beschikbaar in
de schoolvakanties.
Bij voorkeur naast een nul-uren (oproep)contract bij bso en
kinderdagverblijf.

Contract

Een tijdelijk contract van 7 februari 2017 tot en met 5 september 2017
met mogelijkheid tot verlenging.

Informatie en
bijzonderheden locatie

Bso Kameleon, locatie Ubbergseveldweg is een grote bso. De bso is
gehuisvest in basisschool De Sterredans en het is een groene en ruime
locatie. Op maandag, dinsdag en donderdag komen ongeveer 80
kinderen naar de bso. De vacature betreft de 8+ groep.

Wij vragen
Bijzonderheden





Profiel kandidaat









Een afgeronde en op de functie gerichte MBO opleiding die volgens
de cao Kinderopvang kwalificeert voor de functie.
Op aanvraag beschikken over een geldige VOG.
Pedagogisch medewerkers moeten in het bezit zijn van een geldig
kinder EHBO diploma of de bereidheid hebben dit binnen drie
maanden te halen.

Enthousiast en gemotiveerd
Affiniteit met de leeftijdsgroep
Kan in een team en zelfstandig werken
Voelt zich sterk (mede)verantwoordelijk voor de kinderen/locatie
Kan improviseren
Weet, in overleg met collega’s, uitdagende en afwisselende
activiteiten te organiseren.
Heeft gevoel voor humor.
1

Procedure

Reageren

Sluitingsdatum brieven: 6 april 2017

De selectie is conform het werving- en selectiebeleid van KION. Het
opvragen van referenties maakt onderdeel uit van deze procedure.
Voor vragen met betrekking tot de procedure kun je contact opnemen
met de leidinggevende.
Heb je belangstelling voor deze vacature, stuur voor de sluitingsdatum
een e-mail met vermelding van het vacaturenummer naar:
postbusvacature@kion.nl met je motivatie en een cv.
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