Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13
jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam twaalf IKC's, vier scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en
buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een gastouderbureau en een sport outdoor BSO.
Al onze IKC’s hebben een UN1EK profiel en aanbod.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij in een leven lang leren voor zowel onze kinderen als onze
medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We werven
UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen.

Kindcentrum De Ark zoekt een

Teamflex Medewerker/
Pedagogisch Medewerker Hele Dagopvang
(25,5 uur)

Ben jij de pedagogisch professional die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek
naar JOU! Binnen IKC De Ark opvang werken wij met horizontale groepen. Voor één van onze
peutergroepen zijn wij op zoek naar een ervaren pedagogisch medewerker met affiniteit voor deze
doelgroep. De pedagogisch medewerker die wij zoeken is flexibel in denken en het uitvoeren van haar
dagelijks werk. Tevens is zij in staat om een VVE programma op te zetten en uit te voeren. Binnen IKC
De Ark werken de peutergroepen nauw samen aan de doorgaande lijn naar de basisschool. Wij zoeken
een pedagogisch medewerker met visie, passie en lef! Binnen het contract is het mogelijk dat je ook in
de andere groepen binnen de kinderopvang van IKC de Ark ingezet wordt, of binnen de overige
locaties van de Un1ek. IKC De Ark is een kindcentrum, wij bieden opvang en onderwijs voor kinderen
van 0-13 jaar binnen de vijf verschillende werksoorten; hele dag opvang, peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang, tussen schoolse opvang en basisonderwijs.

Wij vragen van jou…

Wat bieden wij jou…















Een passend diploma
Je hebt een afgeronde VVE opleiding
Je hebt de Nederlandse taaltoets op 3F behaald
Affiniteit met werken binnen een Integraal
Kindcentrum
Ervaring in het werken met peuters is een pré
Een open en nieuwsgierige houding
Sterke pedagogische en empathische kwaliteiten
Goede samenwerking met collega’s van het IKC
Minimaal twee jaar ervaring
Flexibele inzetbaarheid





Een warm, hardwerkend en
enthousiast team
Een IKC waar alle kinderen en
medewerkers kansen krijgen
Ondersteuning door collega’s, het
zorgteam en directie
Mogelijkheden voor professionele
ontwikkeling

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie? Reageer dan vóór 9 september. Je kunt je persoonlijke gegevens en
een korte motivatie sturen naar sollicitaties@un1ek.nl. Of rechtstreeks via werkenbijun1ek.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Linda van der Vis, Teamleider
Opvang, 06-42886373 of I.vandervis@kindcentrumdeark.nl ,of neem een kijkje op IKC De Ark - Omdat
leren een Kunst is!.
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