De SKOS is met haar 6 kinderdagverblijven, 11 BSO locaties en 29 peuterspeelzalen al
25 jaar hèt kinderopvangadres in Haarlem en Spaarndam.
De SKOS ambieert een bedrijfscultuur waar resultaatgerichtheid, elkaar aanspreken,
streven naar verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en een lerende instelling
belangrijke waarden zijn. Er wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van alle
medewerkers en een “handen-uit-de-mouwen” mentaliteit.
Voor onze locatie KDV Boris Buitelaar in Haarlem-Schalkwijk, zoeken wij per
1 februari a.s. een sprankelende en zelfstandige Pedagogisch Medewerker voor
26,25 uur per week. Het gaat om 3 dagen (maandag, woensdag én vrijdag) werkzaam
op de peutergroep.
Wij zoeken:
Samen met je collega’s zorg je voor een fijne en veilige omgeving waar ieder kind zich
optimaal ontwikkelt. Je volgt nauwgezet de ontwikkeling van baby’s op verschillende
ontwikkelingsgebieden en kan de voorwaarden scheppen voor een gezonde ontwikkeling
van ieder kind.
Je communiceert op een open, enthousiaste en respectvolle manier. Via onze ouderapp
stuur je gedurende de dag foto’s en korte berichtjes naar ouders over de leuke dingen
die je samen met de kinderen beleeft.
Je zorgt voor een goede en fijne werksfeer waarmee je het beste uit jezelf en je collega’s
weet te halen.
Wij vragen:
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).
Taalniveau op minimaal 3F.
Wij bieden:
- Contract voor bepaalde tijd voor 26,25 uur per week (ma, wo, vrij);
- Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van je ervaring);
- Voorrang plaatsing eigen kinderen;
- Een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden:
- Korting op (aanvullende) zorgverzekering;
- Tegemoetkoming in de reiskosten;
- Bijscholings- en doorgroeimogelijkheden;
- Prima pensioenregeling bij Zorg en Welzijn;
- Verjaardagbonus.
Solliciteren:
Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Stuur dan snel je motivatie met je CV naar Linda Burghout, personeelszaken:
vacatures@skos.nl

