Vacature 17-06

Algemene gegevens
Vacaturenummer
Vacature datum

17-06
18 januari 2017

Naam locatie
Adres

Ondersteboven
Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen Noord

Naam leidinggevende
Contactgegevens

Iris van Dinteren
i.van.dinteren@kion.nl / 06 13 43 70 03

De vacature
Functie



Pedagogisch medewerker of oproepkracht bso

Wij bieden



Een werklocatie net buiten het centrum van Nijmegen, op de fiets ben je
zo de brug over en kom je met de auto dan is er voldoende gratis
parkeergelegenheid;
Een marktconform salaris (schaal 6, cao Kinderopvang);
Een contract voor de duur van een zwangerschapsvervanging, een
jaarcontract of een oproepcontract;
Een gezellig en professioneel team;
Leuke, interessante teamvergaderingen waar ruimte is voor jouw ideeën;
Werken met verschillende methodieken, waaronder Uk & Puk;
Mooie mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, afhankelijk van je
eigen wensen en behoeften;
En bovenal een unieke kans om deel uit te maken van een fantastisch
kindercentrum!









Contractomvang




Drie vacatures voor vaste functies op maandag, dinsdag en donderdag. Als
je bereid bent te werken bij de voorschoolse opvang, is dit een grote pré.
De vervanging van een zwangerschapsverlof per begin april tot augustus.

Daarnaast is er ruimte voor drie flexibele oproepkrachten die zich voor zowel
de bso (voor- en naschools) als bij het kinderdagverblijf in willen zetten.

Contract

Als je al bij KION werkt dan gelden je huidige arbeidsvoorwaarden en bieden
we een eventuele uitbreiding van uren.
Ingangsdatum in onderling overleg, mede afhankelijk van de vacature.

Informatie en
bijzonderheden locatie



Ons kindercentrum maakt onderdeel uit van voorzieningenhart De Klif.
Daar zijn ook basisschool De Oversteek, De Uitdaging, een bibliotheek,
jongerencentrum Tandem, De Lindenberg, het consultatiebureau/GGD
Nijmegen en diverse sportverenigingen te vinden. We zoeken de
samenwerking met deze partijen steeds meer op en hebben de kinderen
van ons kindercentrum daardoor ook steeds meer te bieden.
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Buiten spelen de kinderen op ons eigen veilig omheinde dakterras of in de
tuin op de begane grond. Zodra het kan gaan we met de kinderen naar
buiten.
Bso Ondersteboven is speciaal voor kinderen van vier tot negen jaar.
Kinderen ouder dan acht jaar vangen we op bij bso Jump/Ondersteboven.
De kinderen zijn onderverdeeld in zes groepen en er is een maximum van
twintig kinderen per groep.
Bij het kinderdagverblijf hebben we vijf stamgroepen die onderling
verschillen van grootte, tot maximaal zestien kinderen per groep.
De peutergroep heeft twee groepen voor kinderen van twee tot vier jaar
en werken met een VVE programma. Hierbij besteden we veel aandacht
aan de taal- en spraakontwikkeling van kinderen.
Eén van de peutergroepen vormt een combinatie met de peutergroep van
het kinderdagverblijf.

Wij vragen
Profiel kandidaat












Het werken met kinderen is je passie. Je bent ondernemend, enthousiast
en weet dit over te brengen op onze kinderen en je collega’s.
Je vindt het leuk om out-of-the-box te denken en weet hierdoor elke keer
weer met een verrassend activiteitenaanbod voor onze kinderen te
komen.
Het kind komt bij jou op de eerste plaats. Je hebt oog voor de ontwikkeling
van het kind en kunt goed inspelen op zijn/haar behoeften.
Je bent bekend met onze pedagogische uitgangspunten.
Je bent communicatief vaardig, je vindt het leuk om de contacten met
onze partners van de Klif verder uit te bouwen en het contact met ouders
op een positieve manier te onderhouden.
KION werkt met het ouderportaal en we verwachten van onze collega’s dat
zij er aan bijdragen dat dit nog verder wordt geïmplementeerd in onze
werkwijze. Je bent dan ook zeker geen digibeet en je beleeft er plezier aan
om ouders op de hoogte te houden met verslagjes, foto’s en korte
berichtjes. Dit is uiteraard geen vervanging voor de persoonlijke
overdracht aan ouders aan het begin en einde van de dag.
Ten slotte ben je een echte teamplayer. Je deinst er niet voor terug om
feedback te geven en kunt het eveneens goed ontvangen (en er adequaat
mee aan de slag gaan). Je hebt respect voor de autonomie van je collega’s.
Samen met ons werk jij aan een topteam dat kinderen en hun ouders een
geweldige tijd geeft bij KION.

Bijzonderheden

Je bent in het bezit van:
 Een afgeronde en op de functie gerichte MBO opleiding die volgens de cao
Kinderopvang kwalificeert voor de functie;
 Een geldige VOG op aanvraag;
 Een geldig kinder-EHBO diploma of de bereidheid hebben dit binnen drie
maanden te halen.

Procedure

In je motivatie lees ik graag het volgende terug:
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Wat breng jij mee voor de kinderen (en hun ouders) en het team van
Ondersteboven?
In hoeverre herken jij jezelf al dan niet in het profiel van de kandidaat.
Mochten er punten zijn waar je (nog) niet aan voldoet, hoe ga je er dan
voor zorgen dat jij je dit eigen maakt?
Op welke dagen ben je beschikbaar?
Hoeveel uur per week ben je beschikbaar?

Sollicitatieprocedure:
1. We maken een selectie van de brieven en nodigen naar aanleiding daarvan
kandidaten uit.
2. Het eerste gesprek heb je met de clustermanager van Ondersteboven en
een potentiele collega.
3. Klikt dat? Dan nodigen we je graag uit om een dagdeel mee te draaien in
de groep. Zo krijgen wij een goed beeld van jou als collega en jij van ons.
Ben je nog altijd enthousiast? Dan wil ik je hierbij van harte uitnodigen om
jouw cv met uitgebreide motivatie te sturen naar postbusvacature@kion.nl.
Vermeld in je e-mail alsjeblieft ook het vacaturenummer.
In verband met de grote hoeveelheid vacatures wordt er geen sluitingsdatum
gehanteerd.


Reageren



De selectie is conform het werving- en selectiebeleid van KION. Interne
kandidaten met een vast of tijdelijk dienstverband hebben bij gelijke
geschiktheid voorrang op externe kandidaten.
Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van deze procedure.
Voor vragen met betrekking tot de procedure kun je contact opnemen met
de leidinggevende.

3

