VACATURE 16-86
LOCATIE
Naam locatie:
Adres:

Malden, Heumen en Overasselt
Hoofdlocatie is kindercentrum Drakenfort
Broeksingel 86
6581 HB Malden

Naam clustermanager:
Contactgegevens:

Masja van der Werve
m.van.der.werve@kion.nl / 06 22 48 07 29

Wij zoeken
Functie:
Salarisschaal:

Pedagogisch medewerker
Schaal 6, inpasnummer 9

Contract:

Oproepkracht bso
Eerst een contract van 7 maanden en bij goed functioneren de
mogelijkheid tot verlenging.

Ingangsdatum:

Zo spoedig mogelijk

Bijzonderheden locatie:

Het cluster biedt opvang in Malden, Heumen en Overasselt.
Samenwerking en verbinding staan centraal. Met de basisscholen is
regelmatig contact. Er vindt een warme overdracht plaats tussen
leerkracht, pedagogisch medewerker en ouder, voordat een kind naar
school gaat.
Malden
In Malden (West) bieden wij opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze
kinderdagverblijf-, peutergroep- en bso-locatie Drakenfort is onderdeel
van brede school Broeksingel. Samen met basisschool De Komeet
vormen wij een brede school.
Bso Drakenfort heeft drie basisgroepen en heeft nog twee andere
locaties. Locatie Zwerfkei biedt opvang voor kinderen van basisschool
De Tovercirkel en is gelegen in de school. Locatie Broekkant is voor de
8+ kinderen van beide basisscholen en is gelegen bij voetbalvereniging
SV Juliana ’31.
Heumen
In verenigingsgebouw De Terp zit bso De Draak voor kinderen van
basisschool Sint Joris.
Overasselt
In verenigingsgebouw Overasselt bieden wij opvang voor kinderen van
basisschool De Zilverberg bij bso De Nisse

KION / P&O / 2015

Wij vragen
Werkdagen:

In ieder geval beschikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Bij voorkeur kan je ook in de schoolvakanties hele dagen werken.
Kandidaten die meerdere dagen beschikbaar zijn, hebben voorrang.

Werktijden:

Voornamelijk tussen 15.00 uur en 18.00 uur.

Omschrijving:

Heb je al een leuke baan, maar zou je graag meer willen werken? Ben je
beschikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag en heb je
affiniteit met kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar? Dan zijn we op
zoek naar jou!

Bijzonderheden:



Profiel kandidaat:



Een afgeronde en op de functie gerichte MBO opleiding die volgens
de cao Kinderopvang kwalificeert voor de functie
In bezit van een geldig kinder EHBO diploma en na aanvraag
beschikken over een geldige VOG








Oog voor de ontwikkeling en behoeftes van het kind
Communicatief sterk
Stressbestendig
Flexibel
Klantgericht
Teamspeler

Procedure
 Sluitingsdatum

Zodra vervuld

Datum:

24 november 2016

Reageren:

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

