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 De Blokkendoos in Spaarndam, hebben wij een werk-leerplek
beschikbaar op de babygroep.
Heb jij geen achtergrond binnen de Kinderopvang, maar lijkt het je ontzettend leuk om
tussen de allerkleinste te werken? Dan is dit je kans!
Het enige wat we vragen is je bereidheid om naast je werkdagen één dag per week naar
school te gaan.
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:
o Een achtergrond op MBO-3 niveau;
o Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
o Klantvriendelijke instelling;
o Dol op baby’s;
o Doorzetter die stressbestendig is;
o VOG aanvragen is voor jou geen enkel probleem.
Wij bieden:
o Een fijne werkomgeving met leuke collega’s;
o De mogelijkheid om je (om) te scholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Werker
(MBO4);
o Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Stuur dan snel je motivatie met je CV naar Jolanda Steenkist, Clustermanager:
j.steenkist@skos.nl

