Ben jij UN1EK?
IKC DE BAVINCK ZOEKT PER DIRECT EEN PROACTIEVE

PEDAGOGISCH MEDEWERKER
BUITENSCHOOLSE OPVANG
(15 UUR PER WEEK - WERKDAGEN MAANDAG, DINSDAG
EN DONDERDAG EN WISSELEND ALS FLEXWERKER
OP VRIJDAG)

...En zit je vol met leuke ideeën voor
buitenschoolse activiteiten?
Ben jij een pedagogisch medewerker die niet kan wachten om actief met kinderen aan de slag te gaan en sta je stevig
in je schoenen? Heb je daarnaast een actieve houding en wil je graag bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen?
Dan hebben wij de droombaan voor jou. Voor onze buitenschoolse opvang en vakantieopvang zoeken we een
pedagogisch medewerker die affiniteit toont met onze visie op het werken met kinderen en wil investeren in het
opbouwen van een relatie met kinderen om zo hun ontwikkeling te stimuleren. Onze gedroomde kandidaat steekt
ook de nodige tijd en energie in de samenwerking met ouders en collega’s.

Waar kom je te werken?
IKC De Bavinck werkt vanuit een christelijke levensvisie met de uitgangspunten respect, openheid, gastvrijheid en
acceptatie. Ook besteden we veel aandacht aan het thema ‘Groen en Gezond’. We vinden het belangrijk dat kinderen
genoeg bewegen en gezond eten. Om de fantasie van de kinderen te prikkelen, hen meer te laten bewegen en actief
te laten leren over de natuur, maken we ons schoolplein steeds groener. Op dinsdag, woensdag en donderdag eten
de kinderen groente of fruit in de klas en bij uitjes en verjaardagen bieden we hen gezonde voeding aan. Een speciale
activiteitencommissie organiseert allerlei gezellige evenementen in en rondom het IKC. Omdat we het belangrijk vinden
dat ook kinderen zich kunnen laten horen, is er een kinderraad met vertegenwoordigers uit groep 6, 7 en 8.

Wat wij vragen…
 Creatief en sportief
 Sterk in organiseren
 Proactieve houding
 Een teamspeler
 Pedagogisch sterk
 Positieve instelling
 Flexibel en empathisch
 Afgeronde relevante opleiding Kinderopvang (bij voorkeur niveau 4)
 VVE-certificaat
 Taaltoets niveau 3F

Solliciteren
Ben je door bovenstaande informatie enthousiast geworden
en wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact
op met Angela Scholman, locatiemanager opvang bij IKC De
Bavinck, via 06-2888 2618 of a.scholman@un1ek.nl. Zij vertelt
je graag meer over deze UN1EKe baan.
Meteen solliciteren? Dat kan ook! Je kunt solliciteren
via de website of je motivatie en cv via de mail aan ons
kenbaar maken door te mailen naar sollicitaties@un1ek.nl,
ter attentie van Angela Scholman. Je kunt tot 25 september
2020 solliciteren.

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 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.

