VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER BABYGROEP – 27 UUR (PER 19 AUG)
“Ontwikkel jezelf en groei samen” is het motto van Kindcentrum (KC) de Hoven. Bij KC De Hoven werkt vanuit
vertrouwen in kinderen en we laten ons inspireren door het gedachtegoed van ‘ervaringsgericht leren’.
We creëren optimale ontwikkelkansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een rijke leeren speelomgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat. KC de Hoven biedt opvang en
onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar en ons team werkt intensief samen om de kinderen een
ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. We doen dit omdat we er in geloven dat dit de beste
voorbereiding is op een wereld, waarin de kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?


Je bent een uitstekende pedagoog;



Je hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen en levert hier een positieve bijdrage aan;



Je hebt pedagogische en educatieve vaardigheden;



Je kunt goed inspelen op initiatieven van kinderen en kunt kinderen volgen;



Je bent vaardig in groeps- en tijdsmanagement;



Je kunt goed samenwerken met ouders;



Je kunt je eigen expertise verwoorden en zichtbaar maken;



Je kunt integratief denken en handelen;



Je kunt bijdragen aan en werken vanuit een gezamenlijke visie, perspectief en doelen;



Je hebt een lerende en onderzoekende houding;



Je kunt schakelen tussen verschillende werksoorten; opvang en onderwijs;



Je kunt (zelfstandig) werken vanuit je eigen kwaliteiten;



Je kunt samenwerken met collega’s met een andere achtergrond en expertise;



Je denkt in kansen en mogelijkheden;



Je werkt doelmatig en planmatig;



Je kunt goed analyseren en reflecteren;



Je kunt feedback geven, ontvangen en reflecteren op je eigen handelen;



Je bent bereid jezelf continue te blijven ontwikkelen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Ons Kindbureau biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterarrangementen voor kinderen van 0 tot 14
jaar, in de kindcentra (met name) in de wijk De Groote Wielen - Rosmalen, Hambaken - 's-Hertogenbosch en
Vliedberg - Vlijmen. Dat doen we in (zeer) nauwe samenwerking met de basisscholen in deze wijken.
Wij geloven in de kracht van deze samenwerking en van de positieve uitwerking ervan op de kindcentra en –
vooral – op de kinderen. We bieden continuïteit en vertrouwen in relatie met de doorgaande en integrale
ontwikkeling voor kinderen.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
Je krijgt de mogelijkheid om samen te werken met een enthousiast team dat het integrale concept dagelijks in
gezamenlijkheid uitbouwt. Bij Ons Kindbureau kun je rekenen op een professionele en dynamische
werkomgeving met ruimte voor creativiteit en vernieuwing. De functie is ingeschaald in schaal 6 van de caokinderopvang. De aangeboden contracten zijn flexibel uit te breiden als de kinderaantallen toe nemen.

HOE KUN JE SOLLICITEREN?
Stuur je CV en een korte motivatie voor 5 juli naar wervingenselectie@onskindbureau.nl. De gesprekken
worden nog gepland. Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Margreet Deliën, Manager
Opvang via 06 – 18406040 of margreetdelien@kcdehoven.nl
www.kcdehoven.nl | www.onskindbureau.nl

