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 ondersteunen hen om hun UN1EKe werk te doen.

IKC De Regenboog in Maassluis zoekt een

Pedagogisch medewerker/Onderwijsassistent
combifunctie per 1 oktober 2019 (18–22 uur)
IKC De Regenboog staat voor veelzijdig, kleurrijk en uitdagend. De locatie heeft een prachtig
blauw/groen schoolplein, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Onze medewerkers werken
nauw samen en stemmen activiteiten met elkaar af, waardoor we een gevarieerd en uitdagend
programma kunnen bieden aan de kinderen. Plezier hebben met elkaar staat daarbij centraal, want
als je in je vak plezier uitstraalt, komt er uiteindelijk een mooi resultaat voor terug!

Heb jij…

Ben jij…









Liefde voor kinderen
Affiniteit met onze visie op het werken met
kinderen
De wil om te investeren in samenwerking met
collega’s, ouders en kinderen
Een actieve houding en de wens om bij te dragen
aan ontwikkelingen






Empathisch, positief en pedagogisch
opbouwend
Flexibel
Sterk in organiseren
Een echte teamspeler
Enthousiast en wil je graag aan de
slag?

Dan ben je bij ons van harte welkom!

Wat bieden wij?
o
o
o
o
o

Een sterk team met een hart voor kinderen
Vaste uren op vaste dagen: dinsdag en vrijdag
Een goede begeleiding en leer- en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
Een onderwijs- en opvangvisie waaraan je mee kunt bouwen in de praktijk
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao

Wat vragen wij?



MBO 4 diploma
Pre certificaat VVE

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de directeur van IKC De
Regenboog, Hans Wijma, directie@deregenboogmaassluis.nl of 010-5914791.
Wil je solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met C.V. t.a.v. de directeur H. Wijma, voor 15 september
naar sollicitaties@un1ek.nl of solliciteer rechtstreeks via de site.
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