De SKOS is met haar 6 kinderdagverblijven, 11 BSO locaties en 29 peuterspeelzalen al
25 jaar hét kinderopvangadres in Haarlem en Spaarndam.
De SKOS ambieert een bedrijfscultuur waar resultaatgerichtheid, elkaar aanspreken,
streven naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en een lerende instelling
belangrijke waarden zijn. Er wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van alle
medewerkers en een "handen-uit-de-mouwen" mentaliteit.
INVALKRACHT PEDAGOGISCH MEDEWERKER – MIN/MAX UREN
Voor
o
o
o
o
o
o
o
o

deze vacature zoeken we iemand die:
Uitstekend kan samenwerken in teamverband;
Een ondernemende, enthousiaste en flexibele instelling heeft;
Voldoende kennis heeft van geautomatiseerde systemen en apparatuur;
Een minimaal aantal vaste uren (15 uur) en een maximum aantal uren (36 uur)
kan werken per week;
Communicatief sterk en representatief is;
Creatief in het bedenken van leuke spelletjes en activiteiten;
Talent heeft op een bepaald gebied; bijvoorbeeld sport, knutselen, koken, theater,
dans;
Onze pedagogische visie deelt.

Functie-eisen voor deze vacature:
o Afgeronde opleiding die kwalificeert tot Pedagogisch Medewerker, op minimaal
MBO-3 niveau, PW-4, gespecialiseerd PW in de kinderopvang 3-4, SPH of
Pedagogiek (HBO);
o Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (niveau 3F);
o Wonend in Haarlem of in de directe omgeving (straal 20 km);
o Minimaal 2 jaar werkervaring;
o Bij voorkeur in het bezit is van een VVE certificaat.
Wij bieden
o Contract voor bepaalde tijd op basis van min-max uren;
o Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van je ervaring);
o Voorrang plaatsing eigen kinderen;
o Betaalde opleiding;
o Een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden:
o Korting op (aanvullende) ziektekostenverzekering;
o Tegemoetkoming reiskosten;
o Bijscholings- en doorgroeimogelijkheden;
o Prima pensioenregeling bij Zorg en Welzijn;
o Verjaardag bonus.
Solliciteren:
Als je denkt dat bovenstaande bij je past, je voldoet aan de functie-eisen en woonachtig
bent in Haarlem of in de directe omgeving, dan ben je van harte welkom bij SKOS.
Stuur hiervoor je motivatie met je CV naar Linda Burghout, personeelszaken:
vacatures@skos.nl

