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 BSO Bengelstein in Haarlem Delftwijk, zoeken wij
per 1 februari een Pedagogisch Medewerker voor 15 uur per week op maandag-,
dinsdag- en donderdagmiddag.
Wij zoeken:
o Iemand die in teamverband ervoor kan zorgen dat de kinderen na een lange
schooldag zich kunnen ontspannen door verschillende sportieve activiteiten aan te
bieden;
o Iemand die ervoor kan zorgen dat de kinderen zich na schooltijd bij ons welkom
voelen en zichzelf mogen zijn, op een locatie waar van alles te beleven is;
o Iemand die voldoende op de hoogte wil zijn van relevante informatie via ouders,
school en collega’s, waardoor kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen kunnen
worden;
o Iemand die talent heeft op het gebied van sport, theater, koken etc.
o Iemand die uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en positief is
ingesteld;
o En affiniteit heeft met kinderen in de leeftijdsgroep 7,5-12 jaar.
Wij vragen:
o Afgeronde opleiding Sport en bewegen, Cultureel Maatschappelijke Vorming of
Pedagogisch Werk op MBO-3 of MBO-4 niveau;
o Beschikbaar op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag;
o In de schoolvakanties zijn wij geopend van 8.00 tot 18.30 uur. Tussen deze tijden
werk je 8 uur per dag.
Wij bieden:
o Contract voor bepaalde tijd voor 15 uur per week;
o Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van je ervaring);
o Voorrang plaatsing eigen kinderen;
o Een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden:
o Korting op (aanvullende) zorgverzekering;
o Tegemoetkoming in de reiskosten;
o Bijscholings- en doorgroeimogelijkheden;
o Prima pensioenregeling bij Zorg en Welzijn;
o Verjaardagbonus.
Solliciteren:
Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Stuur dan snel je motivatie met je CV naar Linda Burghout, Personeelszaken:
vacatures@skos.nl

