Vacature Pedagogisch medewerker

Ben jij een enthousiaste pedagogisch medewerker en wil je aan de slag bij een leuke peuterspeelzaal
in Woerden, lees dan snel verder!
Peuterspeelzaal ‘Het Visje’ in Woerden is een peuterspeelzaal met een christelijke identiteit, waar
iedere peuter welkom is. We geloven dat ieder kind uniek is en dat kinderen zich ontwikkelen in hun
eigen aanleg, tempo, achtergrond, belangstelling en mogelijkheden. We scheppen een klimaat
waarbinnen iedere peuter tussen 2 en 4 jaar zich spelenderwijs kan ontwikkelen.
Vanaf januari/februari 2021 zijn wij op zoek naar een Pedagogisch medewerker.
Als pedagogisch medewerker zorg jij er samen met collega’s voor dat de peuters een gevarieerd
programma hebben zodat ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De ochtend heeft een vast
programma en iedere periode werken we met een ander thema. Net als je collega’s werk jij ook een
of meerdere thema’s uit en maakt een programma van activiteiten daarbij.
Je werkt de donderdagochtend op de peutergroep met een vaste collega, een tweede ochtend
(vrijdag) is bespreekbaar. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor leuke en leerzame ochtenden.
Uiteraard word je gecoacht door onze pedagogisch coach.
Wie ben jij
Een collega die enthousiast is, hart heeft voor peuters en hen wil stimuleren in hun ontwikkeling.
Daarnaast ben je kerkelijk meelevend en herken je je in onze christelijke grondslag.
Je hebt:
- Bevoegdheid als pedagogisch medewerker (bij voorkeur SPW, SPH, Pedagogiek of PABO)
- Óf je volgt als HBO student een opleiding die kwalificeert voor pedagogisch medewerker en je
hebt minimaal 75% van alle studiepunten van de gehele opleiding behaald
- BHV / KinderEHBO óf bereid deze te halen
- Uiteraard beschik jij over een VOG
Wat biedt ‘Het Visje’
-

Een contract voor 4 uur per week op de donderdag (of 8 uur per week bij 2 ochtenden)
Een marktconform salaris en een eindejaarsbonus bij goede jaarcijfers
Een professioneel, gezellig en ervaren team
40 werkweken per jaar; tijdens schoolvakanties ben je vrij

Contactinformatie
Interesse? We ontvangen graag jouw motivatiebrief en CV via bestuur@peuterspeelzaalhetvisje.nl.
Wil je meer weten dan kun je contact met ons opnemen per e-mail of telefonisch tussen 8u30 en
12u00 via 06 - 3334 9663
Sluitingsdatum: 31 december 2020

