Ben JIJ UN1EK?!
BEN JIJ FLEXIBEL IN JE TIJD EN INSTELLING,
DAN ZOEKEN WIJ JOU ALS

FLEXMEDEWERKER KINDEROPVANG
(AANTAL WERKUREN IN OVERLEG)

…en zoek je een baan met veel flexibiliteit?
Hou je van kinderen en heb jij zin in een baan waar geen week hetzelfde is? En heb jij de mogelijkheid om wekelijks
aan te geven op welke momenten je beschikbaar bent? Dan ben jij de flexmedewerker die wij zoeken voor onze
kinderopvang van kinderen van 0 tot 13 jaar.
Bij UN1EK werken wij met een enthousiast team van professionele pedagogische medewerkers. De flexmedewerkers
binnen dit team kunnen we op verschillende locaties inzetten voor de opvang en zij kunnen jouw versterking goed
gebruiken. Daarom zoeken we nieuwe collega’s die het leuk vinden om ons UN1EKE team op flexibele basis te
ondersteunen.

Jouw functie
Als flexmedewerker zorg je samen met je collega’s ervoor dat kinderen én ouders zich bij ons thuis voelen. Door jouw
manier van werken, draag je bij aan een veilige, flexibele kinderopvang die gericht is op de ontwikkeling van het kind. De
achterliggende gedachte daarbij is dat kinderen zich op deze manier via hun eigen wijze in een vertrouwde omgeving
ontwikkelen. Onze manier van (samen)werken kenmerkt zich door enthousiasme, openheid en respect voor ouders en
kinderen, en naar collega’s onder elkaar.

Wat wij bieden
UN1EK biedt je de mogelijkheid om op flexibele basis te werken op diverse locaties in de regio Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam. Je start met een nul-urencontract of een contract met een klein aantal uren. Als blijkt dat je geschikt bent voor de
functie en vaak genoeg beschikbaar bent, dan kunnen we je contract uitbreiden.

Wij vragen…
Relevante opleiding voor Kinderopvang
VVE en taaltoets niveau 3
 Enthousiasme
 Goede communicatieve vaardigheden
 Flexibiliteit in tijd en instelling



Solliciteren
Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie? Neem dan contact op met
Tirza Sebel (06-5460 2787) of Tamara Kokken (06-2789 8487). Zij vertellen je graag
meer over deze UN1EKe baan.
Meteen solliciteren? Dat kan ook! Je kunt solliciteren via de website of door
je motivatie en CV te mailen naar sollicitaties@un1ek.nl.

werkenbijun1ek.nl

Bij UN1EK bieden we onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We doen dit vanuit één gezamenlijke
visie: een sterke samenhang in de ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ouderbetrokkenheid leidt tot zelfbewuste en
verantwoordelijke wereldburgers. UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam twaalf integrale kindcentra (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 eigen UN1EK profiel en aanbod. Ontwikkeling
stopt nooit! Daarom geloven wij in een leven lang leren voor zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als werkgever streven we
naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en
faciliteren hen om hun UN1EK werk te doen.

