Pedagogisch Medewerker BSO
HEY PEDAGOGISCH MEDEWERKER, KOM BIJ ONS WERKEN.
JOIN THE SKIPPYPEPIJN CLUB!
Wie zijn wij?
De leukste kinderopvang voor 0 t/m 12 jaar in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw:) Zo simpel als dat.
Wij hebben diverse vacatures op onze BSO locaties en verschillende contractmogelijkheden. Het zal
je niet verbazen dat we je sowieso graag inzetten op maandag, dinsdag en donderdag voor zo’n 3,5
uur per dag.
Wie ben jij?
Misschien ben jij een kei in het maken van kunstwerken, ben jij niet vies van een potje voetballen of
laat jij kinderen van 4 t/m 12 jaar graag van alles zien over de wonderbaarlijke natuur?
Super! Dat zien we graag!
Maar iemand die lekkere baksels maakt met de kinderen, een boekje met ze leest of gewoon even
gezellig met ze kletst, vinden we ook fijn!
Natuurlijk ben je ontzettend lief en aardig voor kinderen, ouders en collega’s en heb je een diploma
waarmee je in de kinderopvang mag werken. We vragen verder eigenlijk niet zoveel van je. Alles
samengevat is het eigenlijk: een stralende glimlach op je werk, tomeloze passie in het werken met
kinderen, en een flexibele instelling. Nou, dat heb je vast allemaal in huis!
Wat bieden wij?
Weet je wat het fijne is? In de vakanties werk je hele dagen en draai je mooi extra uren. Ook kun je
nog in de flexpool daarnaast aan de slag. Allemaal extra uurtjes!
Kortom:
Solliciteer gewoon en we kijken naar jouw wensen en onze mogelijkheden.
Daar komen we vast wel uit?
En werk je liever met jongere kinderen op de dagopvang? Ook dan nodigen wij je van harte uit om
eens persoonlijk met ons te praten. Wie weet hebben wij voor jou ook een hele leuke nieuwe job!
Raap je CV bij elkaar, tik een leuke brief of kom persoonlijk langs.
Wij horen graag van je!

