Wil jij groeien en ontwikkelen?

Voor Stichting Kindcentrum IJsselrijk
zoeken wij per 1 september

Pedagogisch
medewerkers
BSO/KDV/POV
voor de locaties Genemuiden,
Kamperzeedijk, Oosterwolde en
Kampen

Dan is onze startende organisatie iets voor jou! We zijn een Christelijk Integraal Kindcentrum
(CIKC), waar opvang en onderwijs samenkomen. Een nieuwe organisatie, waarin we samen lerend
op weg gaan en jouw inbreng telt. Momenteel heeft onze stichting locaties in
Genemuiden, Kampen, Oosterwolde en Kamperzeedijk. We hebben de ambitie om 80% van onze
scholen om te vormen naar CIKC.
Wij zoeken flexibele pedagogisch medewerkers die er bewust voor kiezen om te werken bij een
Christelijk Kindcentrum. Bij jou staat de ontwikkeling van het kind centraal en je hebt als mentor
vanuit verbinding contact met kinderen, ouders en collega’s. Je werkt zelfstandig, je toont
initiatief, je bent communicatief vaardig en je hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Ook vind je het
leuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons Kindcentrum.

Wij vragen van je
•
•
•
•

Dat je belijdend en actief Christen bent en de grondslag van ons Kindcentrum onderschrijft.
Dat je in het bezit bent van een relevant MBO of HBO diploma en aanvullende kwalificaties
(o.a. EHBO en VVE-certificaat) of bereid bent deze te volgen.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Dat je minimaal 11 uur/2 dagdelen per week beschikbaar bent.

Wij bieden je
•
•
•

Scholing en training: daar willen we in uitblinken! Er is bij ons veel tijd en aandacht voor
jouw ontwikkeling, als professional en als persoon. We bieden trainingen aan o.a. op het
gebied van pedagogiek, persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven en coachen.
Een leuke werkomgeving die volop in ontwikkeling is, waar volop ruimte is voor jouw inbreng.
Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang, salaris functieschaal 6 (min.
€2.128 - max. €2.899). Wij bieden je een tijdelijk contract voor de duur van een jaar met
uitzicht op een vast contract

Interesse?
Mail je motivatie en CV vóór 7 juni a.s. naar bestuur@ijsselrijk.nl t.a.v. de heer Jan van der Poel
(bestuurder). Geef in je motivatie aan hoeveel uur je beschikbaar bent en of je voorkeur hebt
voor één van de locaties. Mochten er nog vragen zijn, mail dan naar bestuur@ijsselrijk.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 24.
Voor de volledige tekst van de vacature: zie www.ijsselrijk.nl
Acquisitie n.a.v deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

