
 18 tot 24 uur 

Je verrijkt de kindontwikkeling door een rijke en

uitdagende omgeving te creëren.

Je organiseert activiteiten die perfect afgestemd

zijn op de leeftijd en interesse van de kinderen

tussen de 7 t/m 12 jaar. 

Je monitort het ontwikkelingsproces van ieder kind

en vertaalt de bevindingen naar de praktijk. Hier

betrek je ouders/verzorgers bij.

Je ontwikkelt jezelf als professional en deelt

kennis met collega’s. Zo versterken jullie elkaar.

Vacature Pedagogisch  (sport)
 professional BSO KC Theresia

Als pedagogisch medewerker op ons
Kindcentrum stimuleer jij kinderen om hun
eigen talenten aan te spreken. Je kijkt door de
ogen van het kind en verplaatst je in hun
belevingswereld.           

Team
KC Theresia is gevestigd in Eindhoven en biedt opvang aan 5 bso -
groepen op een grote locatie in een Kindcentum waarbij een intergrale
samenwerking tussen het onderwijs en de opvang centraal staat. In deze
functie werk je op de bso op het sportpark Strijp waar een uitdagende
en sportieve omgeving is voor onze kinderen van 7 tot 12 jaar. Hier werk
je met twee andere collega`s maar ben je ook onderdeel van een team
met 45 medewerkers.  Je bent actief, je hebt affiniteit met sport, natuur
en techniek en de digitale wereld.
We zoeken een actieve collega die affiniteit heeft met de oudste
doelgroep op de bso. Je komt te werken in een ervaren  en gedreven
team, waarin elkaars kwaliteiten gezien en benut worden. Je gaat graag
samen uit op onderzoek en ontdekking, de kinderen nemen hierin het
voortouw en jij weet hen goed te faciliteren en te stimuleren.

            



Jij krijgt.
Bij ons krijg je als gekwalificeerde pedagogisch
medewerker direct een vast contract. Dit geeft
zekerheid voor jou, voor ons en zorgt voor stabiliteit op
de groep: een win-win-win situatie voor iedereen.
Salaris conform de cao Kinderopvang, schaal 6 (€
2.155- € 2.935 bruto per maand bij 36 uur).  
Bijna 6 weken vakantie per jaar.
8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering en
pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Toegang tot JONG Leren, het online leer- en
ontwikkelplatform van Wij zijn JONG. 
Sporten en een zorgverzekering met korting.

 

 

Een afgeronde en kwalificerende opleiding op minimaal mbo 3-

niveau. Dit is bij voorkeur een opleiding tot onderwijsassistent,

sociaal pedagogisch medewerker of in sport en bewegen. Check

hier of jouw diploma voldoet.

Ambitie om te werken binnen een Kincentrum

Je vind humor belangrijk en zoekt een team waar je in thuis komt

Jij vindt het belangrijk om zelf te blijven leren en te ontwikkelen

Pedagogische kennis van, en inzicht in, de ontwikkeling van

kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar.

20 uur per week, verdeeld over 4 dagen per week en flexibel

inzetbaar. 

Jij herkent jezelf in.

            
Heb je interesse? neem contact op met Anne Verhoef
(Locatiemanager opvang) KC Theresia via
a.verhoef@kctheresia.nl of 0625778290

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang?gclid=Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UjRzrunwWmKXb7vpfIIFbMA_oBN4V4JrrJAolWNhEFcP9bVxtYvTrwaAmbBEALw_wcB

