`
Vanwege groei zijn wij op zoek naar:

Pedagogische medewerkers
Heb je altijd al een bijdrage willen leveren aan werkelijke kwaliteit in de (voor)schoolse periode van kinderen?
Werk je op een constant hoog pedagogisch niveau?
Vind je het kindbeeld van Reggio Emilia dé manier om naar een kind te kijken en luisteren?
Heb je daarnaast een oplossingsgerichte en onderzoekende mentaliteit waarbij je de kinderen volgt in hun
interesses en erkent dat hun ervaringen en zelfstandigheid altijd leiden tot ontwikkeling?
Dan zoeken we jou!
Je werkt goed samen binnen een breed team met een middelbaar en hoger beroepsonderwijs diploma,
pedagogen en creatieve talenten. De Buitenkans biedt een volledig geïntegreerd aanbod van 0-12 jaar.
Geïnspireerd op de pedagogiek van Reggio Emilia en het natuurlijk leren/democratisch onderwijs. We bieden
onderwijs, voorschoolse voorzieningen in horizontale groepen, buitenschoolse opvang en naschoolse
activiteiten.

Wij zoeken:

Flexibele invalkrachten (alle leeftijdsgroepen) met pedagogisch talent die ieder kind ziet en het de ruimte geeft om
competent te zijn. Je hebt ervaring met en kunt werken in horizontale groepen. Je erkent en weet het verschil
tussen leiden en begeleiden. Je bent leerbaar en wilt het goede doen, juist vanuit de ogen van het kind.
Maatschappelijk verantwoord, duurzaam en biologisch zijn je op het lijf geschreven. Je bent 4 dagen per week
beschikbaar voor werk waarvan je zeker bereid bent minimaal 3 dagen te werken.

Wat bieden wij:

In een uitdagende omgeving met betrokken collega’s en ouders bieden we een baan als invalkracht met zicht
op een vast dienstverband. Je wordt betaald volgens de cao-kinderopvang pedagogisch medewerker,
functieschaal 6. We bieden een prettig professioneel werkklimaat met zeer gemotiveerde collega’s en stevige
stabiele teams. We hebben een doorgaand intern opleidingstraject met ruimte voor talentontwikkeling.

Welke opleiding en ervaring is vereist:
-

Minimaal drie jaar werkervaring in de kinderopvang.
Je hebt een in Nederland geldig diploma welke minimaal de mogelijkheid geeft om te werken als
pedagogisch medewerker.
Een belangrijke pré is een aanvullende opleiding of HBO diploma (onderwijs, therapeutische opleiding,
kunstopleiding).

Wat is de verdere procedure:

Je kunt reageren tot maandag 26 april 2021 door je CV met motivatie te sturen naar:
droombaan@debuitenkans.frl

