Kinderopvang KiWi
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988

KiWi is op zoek naar pedagogisch medewerkers BSO
Ben je een ervaren pedagogisch talent, enthousiast, creatief en zelfstandig en ben je op zoek naar een plek waar
je je talenten kunt inzetten en ontwikkelen? Dan is KiWi op zoek naar jou!

De BSO richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. KiWi breed zijn we op zoek naar pedagogisch
medewerkers voor de BSO. KiWi heeft naast algemene BSO’s ook meer specifieke BSO’s gericht op sport, koken,
natuur, media wijsheid. Neem eens een kijkje op de website www.kinderopvangkiwi.nl voor meer informatie.
Heel belangrijk vinden wij dat je:
•
liefde voor kinderen hebt;
•
enthousiast bent en kinderen kunt meenemen in dit enthousiasme;
•
een duidelijke visie hebt op hoe je een BSO verder kunt ontwikkelen;
•
initiatief neemt;
•
creatief bent;
•
flexibel bent en mocht het nodig zijn, inzetbaar bent op alle locaties;
•
zelfstandig bent en verantwoordelijkheid durft te nemen;
•
onze kernwaarden, plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling wilt uitdragen;
•
in het bezit bent van een rijbewijs;
•
een kwalificerend diploma voor de kinderopvang (BSO) hebt, check hier of je diploma voldoet:
https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma
Geboden wordt:
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden en met uitzicht op verlenging met prima
arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering, opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden en leuke collega’s die staan te popelen om met jou samen te gaan werken.
Inschaling in schaal 6 van de CAO Kinderopvang. Wil je reageren? Stuur dan je motivatie brief en CV aan
personeelszaken@kinderopvangkiwi.nl.
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