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 als een vanzelfsprekendheid 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.

IKC Het Spectrum - De Krentenmik zoekt

Pedagogisch medewerkers
25,5 uur – per 1 oktober (vanaf 1 november uitbreiding naar 34 uur)
25,5 uur - per 1 februari 2020

Bij Kindcentrum Het Spectrum - De Krentenmik werken wij met 6 horizontale doorgroeigroepen. Een
UN1EKe manier van werken waarbij de kinderen samen met dezelfde medewerkers met elkaar groot
worden vanaf 12 weken. Het verschil van leeftijd tussen de kinderen op een groep is ongeveer 9
maanden. Door deze manier van werken kun je je als pedagogisch medewerker focussen op de
verdieping van de ontwikkeling van de kinderen aangezien alle kinderen dezelfde ontwikkelingsfases
doormaken op dezelfde momenten.

Wat zoeken wij?








Je hebt een afgeronde opleiding waarmee je in de kinderopvang mag werken.
(klik hier voor de Kwalificatie-eisen Kinderopvang)
Je hebt een afgeronde VVE opleiding
Je hebt de Nederlandse taaltoets op 3F behaald
Je bent in staat om een veilige, vertrouwde omgeving te creëren waarin de kinderen zich
kunnen ontwikkelen en stimuleert ze om nieuwe uitdagingen aan te gaan
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je bent open en flexibel naar kinderen, ouders en collega's
Je werkt graag in een team en last but not least: je hebt een flexibele en actieve houding

Wat bieden wij jou?





Een dienstverband van 25,5 - 34 uur per week
Een salaris conform de cao kinderopvang
Veel ruimte voor eigen inbreng
Interne opleiding(en) en training(en) ten behoeve van jouw ontwikkeling als pedagogisch
medewerker

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie? Reageer dan vóór 20 augustus. 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 Bernadette Bax, manager
kindcentrum , b.bax@un1ek.nl of neem een kijkje op de website van Kindcentrum Het Spectrum.
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