Ben jij UN1EK?
VOOR DE VERSTERKING VAN ONS TEAM ZOEKT
IKC AMBACHT PER 1 OKTOBER EEN

PEDAGOGISCH MEDEWERKER
PEUTEROPVANG
(18 UUR PER WEEK)

…En bied jij peuters graag een
boeiende en vertrouwde omgeving?
Ben jij dol op kinderen en voer je het vak van pedagogisch medewerker met veel passie uit? Wil je graag snel aan
de slag en kun jij investeren in de relatie met kinderen, ouders en collega’s? Dan zijn we op zoek naar jou. Op onze
peuteropvang kunnen we vanaf 1 oktober een pedagogisch medewerker gebruiken die inzetbaar is op groepen met
kinderen van 2 tot en met 4 jaar. We vragen van onze kandidaten dat ze tijd en aandacht steken in het opbouwen
van een goede band met de kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde
omgeving. Verder is het belangrijk dat je affiniteit hebt met onze visie op het werken met kinderen.

Waar kom je te werken?
IKC Ambacht is een dynamisch IKC dat bouwt aan de toekomst! Wij gaan uit van de gedachte dat iedereen UN1EK is
en zo is ook onze aanpak. Veiligheid en cultuur spelen een belangrijke rol in onze identiteit. Dit komt onder meer naar
voren in onze zelfontwikkelde Kanjertraining, waarbij we kinderen uit alle groepen een methode aanleren waarmee
ze sociaal weerbaarder worden. Met behulp van onze Kanjertraining leren kinderen zichzelf te beschermen tegen
verschillende zaken die hun (emotionele) veiligheid in gevaar kunnen brengen, zoals pesten, discriminatie en agressie.
IKC Ambacht heeft drie locaties, twee onderwijslocaties met PSZ en BSO. Daarnaast een hele dagopvang locatie voor
kinderen van 0-4 jaar. Voor de locatie peuterspelzaal zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker
die inzetbaar is op groepen met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Wat wij bieden
Kom je bij ons werken, dan word je onderdeel van een onderwijsorganisatie met een open en informele werksfeer.
We bieden je een functie voor 18 uur per week met een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao. Binnen onze
organisatie UN1EK bieden we je ruime leer- en doorgroeimogelijkheden zodat jij uitgedaagd blijft in je eigen vakgebied.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om in de praktijk mee te denken over de uitwerking van onze onderwijs- en
opvangvisie. Bij gebleken geschiktheid kunnen we je dienstverband uitbreiden naar een contract voor onbepaalde tijd.

Wat wij vragen…
 Creatief
 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 Matthew Mulder, manager Opvang bij IKC Ambacht, via
010-3123757 of m.mulder@ikcambacht.nl. Hij 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 Matthew Mulder. Solliciteren kan tot
25 september.

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
buitensport 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.

