Is werken met kinderen jouw passie? Wil je van elke dag een bijzondere
kunstzinnige dag maken samen met de kinderen? Wil je kinderen
stimuleren en uitdagen bij hun ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
ikOOK! zoekt voor zo spoedig mogelijk een:

Pedagogisch medewerker BSO
Muziek, Kunst en Cultuur
ikOOK! is een jonge, professionele,
ondernemende en zich steeds
vernieuwende organisatie met
betrokken medewerkers, die kwalitatief
goede, toegankelijke en klantgerichte
opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13
jaar in een Integraal Kindcentrum.
ikOOK! heeft een nauwe
samenwerkingsrelatie met Stichting De
Kempen, organisatie voor openbaar en
algemeen bijzonder onderwijs.

Je ontwikkelt in overleg met de programmamanager een muziek-, kunsten cultuurprogramma voor de BSO-middagen en BSO-vakantiedagen en
voert dat in blokken op de vier BSO-locaties (Nederweert, Oirschot,
Valkenswaard en Dommelen) uit. Samen met je collega’s zorg je ervoor
dat de kinderen een onvergetelijke dag bij ons beleven door het
aanbieden van activiteiten op jouw vakgebied. Hiermee lever je een
belangrijke bijdrage aan de sociale, emotionele en cognitieve
ontwikkeling van de kinderen.

Kinderen bieden wij een veilige,
stimulerende omgeving, waarin zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen en waar
zij uitgedaagd worden met activiteiten.
Ouders bieden wij de mogelijkheid om
zorg, werk en school te combineren in
een huiselijke sfeer.
Medewerkers bieden wij een
uitdagende werkomgeving, een
positieve werksfeer en een organisatie
waarin ze zich verder kunnen
ontplooien.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken kandidaten met een muzikale en/of culturele achtergrond die
in bezit zijn van een diploma, waar mee in de kinderopvang kan worden
gewerkt. Op de website
https://www.fcb.nl/sites/default/files/kwalificatieeis_pedagogisch_medewerker.pdf kun je checken of je diploma hier aan
voldoet. Affiniteit met het primair onderwijs en de gedachte achter een
Integraal Kindcentrum is een pré. Je weet jezelf, je vak en ikOOK! op de
locatie goed te profileren. Daarnaast beschik je over een grote mate van
flexibiliteit. Je bent zelfstandig en beschikt over een gezonde dosis
zelfvertrouwen. Je weet de andere pedagogisch medewerkers te
inspireren om samen met jou het muziek-, kunst- en cultuurprogramma
aan te bieden.

ikOOK! heeft zes vestigingen:
Nederweert, Oirschot, Gastel,
Valkenswaard, Dommelen en Budel.
Volgens planning wordt dit aantal de
komende jaren nog uitgebreid.

Wat bieden wij?
Maandag-, dinsdag- en/of donderdagmiddag na schooltijd en in
schoolvakanties in totaal 3-9 uur per week.
Functiewaardering conform cao kinderopvang: schaal 6 (max 2.595,-).
Contact:
Informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw M. Staps,
locatiemanager (tel. 06-36539598). Je sollicitatiebrief met CV kun sturen
naar: administratie@ik-ook.nu. De sollicitatieprocedure bestaat uit een
gesprek, een meeloopdag en een arbeidsvoorwaardengesprek.
Ben jij die enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn?
Reageer dan direct op deze vacature!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

