Vacature
Pedagogisch Medewerker Peuters 2-4jr
20-24 uur

Voor IKC Bonifatius in Sneek zijn we opzoek naar een professionele,
positief ingestelde collega voor de peuteropvang!
IKC Bonifatius is een Integraal Kind centrum waar kinderen van 0 – 13 jaar welkom zijn voor opvang en onderwijs. Eén plek waar
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en externe partijen doelgericht samenwerken om de kansen en leeromgeving voor
kinderen optimaal te maken. Zo creëren we een sluitend zorgsysteem en wordt de doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en
leren gewaarborgd. Voor de peuteropvang in de ochtend (2-4 jaar) zoeken wij een energieke en betrokken medewerker (20-24
uur per week). VVE geschoold is een pré.
Bij Eigen&Wijzer staat talentontwikkeling centraal. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige
en hygiënische omgeving, kunnen kinderen ontdekken, leren en uitgroeien tot zelfbewuste individuen. Ook onze medewerkers
krijgen de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en ambities om te zetten in resultaten.
Wat ga je doen?
Als pedagogisch medewerker bij IKC Bonifatius ben je professioneel, enthousiast en empathisch. Je voelt je verantwoordelijk en
wilt de beste en leukste kinderopvang te bieden. Jij weet jonge kinderen geborgenheid te bieden en hen te stimuleren om te
spelen en te proberen. Bij de PO weet je kinderen voor te bereiden op het basisonderwijs. Als pedagogich medewerker ben je
onderdeel van het IKC team. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het welzijn en ontwikkeling van de kinderen en de contacten
met ouders en externe partijen.
Wij zoeken jou als jij:

het geweldig vindt kinderen te enthousiasmeren, motiveren en stimuleren;

eigen initiatief toont, activiteiten bedenkt en collega’s hierin meeneemt;

nieuwsgierig en leergierig bent en oplossingsgericht zaken benadert;

een open, duidelijke en eerlijke manier van communiceren hebt;

flexibel inzetbaar bent;

een diploma hebt in de kinderopvang, zorg, sport of pedagogiek MBO3/MBO4/HBO;

VVE geschoold is een pré.
We bieden jou een werkomgeving waar je:

wordt uitgedaagd om met ideeën te komen;

je eigen talenten kwijt kunt en ze verder kunt ontwikkelen;

samenwerkt met collega’s die iets voor elkaar over hebben;

werkt aan een optimale omgeving voor de kinderen;

intern verder wordt opgeleid met de opleiding Oog voor Interactie;

uitstekende arbeidsvoorwaarden krijgt en een salaris conform de cao.
Om jou kennis te laten maken met Eigen&Wijzer en IKC Bonifatius en ons de gelegenheid te geven jou te leren kennen, maakt
een meeloop dag bij ons altijd onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.Is deze baan jouw op het lijf geschreven? Dan kijken wij
uit naar je reactie via werkenbij@eigen-en-wijzer.nl (contactpersoon Sander Linthorst).
Vermeld in het onderwerp PO IKC Bonifatius.

