Pedagogisch Medewerker KDV
9 tot 27 uur per week, afhankelijk van je beschikbaarheid

Wie zijn wij?
Wij zijn SkippyPePijN. De leukste kinderopvang voor 0 t/m 12 jaar in Pijnacker, Nootdorp en
Delfgauw!
SkippyPePijN is een dynamische en groeiende organisatie. We hebben 11 kindercentra, met
groepen kinderdagopvang (0-4 jaar), peuterspeelzaal/peuteropvang (2½-4 jaar) en buitenschoolse
opvang (4-12 jaar). Bij SkippyPePijN werken ruim 250 betrokken en enthousiaste medewerkers en 60
vrijwilligers.
Onze kinderdagverblijven ademen een warme, huiselijke sfeer uit waarbij voor zowel de
allerjongsten als voor de peuters volop ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
Wij hebben diverse vacatures en verschillende contractmogelijkheden.
Wie ben jij?
Liefde voor kinderen, aandacht voor ouders en een goede communicatie vind jij belangrijk.
Je kiest met hart en ziel voor dit prachtige vak en kunt daar iedere dag weer opnieuw van genieten,
net als wij! Je weet hoe je een kind een veilig gevoel kunt geven, en het kunt uitdagen in zijn of haar
ontwikkeling.

Als pedagogisch medewerker heb je een professionele houding. Je vind het leuk om te werken in een
team, en je bent flexibel ingesteld.
Wij verwachten van jou ook:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat je het kind centraal stelt;
Dat je uitstekend in staat bent in te spelen op de behoeftes kinderen en ouder(s);
Een affiniteit met activiteiten, ontwikkelingsgericht werken, beweging met kinderen en
gezonde kinderopvang;
Je hebt een afgeronde, relevante opleiding;
Taalniveau 3F heeft onze voorkeur;
Certificaat Uk&Puk heeft onze voorkeur;
Je aantoonbare ervaring is een pre;
Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van activiteiten;
Je bent een proactieve teamspeler die van aanpakken weet;
Je bent klantgericht en hebt dienstverlenende instelling;
Je kunt reflecteren op je eigen handelen, en stelt je lerend op;
Je staat open voor veranderingen.

Kijk op de volgende pagina wat jij van ons kunt verwachten

Wat kan je van ons verwachten?
• Een fijne, en dynamische werk omgeving.
• We bieden je 9 tot 27 uur per week, afhankelijk van je beschikbaarheid.
• Je kunt je werk op het Kinderdagverblijf zo gewenst aanvullen met meerwerk via onze flexpool.
Ook bieden we:
• Een leuke en afwisselende baan binnen een inspirerend bedrijf.
• Jouw mening is voor ons belangrijk: Je hebt daarom inspraak op beleid via diverse personeelraadplegingen. Je bouwt zo mee aan onze sprankelende, organisatie.
• Je werkt bij ons in een middelgroot bedrijf met een dorps karakter, waarin de medewerkers het
hart van de organisatie zijn.
• Je krijgt 6 weken vakantie per jaar (naar rato van je contracturen).
• Je kunt intern diverse cursussen volgen.
• Je kunt deelnemen aan een collectieve zorgverzekering.
• Je krijgt een salaris volgens cao Kinderopvang (schaal 6, trede 9, met bruto op 36 uursbasis;
2047,-).
• Je krijgt een tijdelijke aanstelling, max 23 maanden, en daarna staan we zeker open voor een
gesprek.

Kortom:
Solliciteer gewoon en we kijken naar jouw wensen en onze mogelijkheden.
Bel naar: 015-3695021, en vraag naar Jenny de Wit of Eline van den Brand.
Je kunt ook mailen naar sollicitaties@skippypepijn.nl
Wij horen graag van je!

