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

PEDAGOGISCH MEDEWERKER
BUITENSCHOOLSE OPVANG
(17 UUR PER WEEK VERDEELD OVER
VIJF DAGEN)

...En kun je kinderen enthousiasmeren
met leuke activiteiten?
Werk jij als pedagogisch medewerker graag met kinderen bij de voorschoolse en buitenschoolse opvang en
vakantieopvang? Ben je bovendien sportief, zit je vol met ideeën voor leuke (buiten)activiteiten met kinderen en ben
je niet snel van je stuk te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze BSO en vakantieopvang zoeken we een
pedagogisch medewerker die open staat voor nieuwe uitdagingen. Onze zoektocht richt zich op iemand die gek is op
kinderen en binding heeft met onze visie op het werken met kinderen. Daarnaast vragen we om een actieve houding
en de wil om te investeren in jouw relatie met kinderen, zodat je een wezenlijke bijdrage aan hun ontwikkeling
kunt leveren. Ook ben jij bereid om tijd en energie te steken in de samenwerking met collega’s en ouders. Word je
enthousiast van deze functieomschrijving? Lees dan snel verder!

Waar kom je te werken?
IKC Kethel is een integraal kindcentrum waar een vertrouwde, gastvrije en veilige sfeer heerst. We bieden opvang
en modern onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. Natuur en bewegen staan in alle
facetten centraal in ons UN1EKe profiel. De kinderen bij IKC Kethel zijn op weg naar hun toekomst. Samen bereiden
we kinderen voor op een toekomst die snel verandert. We maken gebruik van activerende werkvormen, moderne
onderwijsmethoden en digitale leermiddelen. Zo maken kinderen kennis met de wereld van wetenschap &
technologie en ontwikkelen ze 21ste-eeuwse vaardigheden zoals een onderzoekende houding, samenwerken,
zelfstandigheid, creativiteit en flexibiliteit.

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 17 uur per week, waarbij je elke werkdag ongeveer 2,5 uur werkzaam bent. Wij bieden
je een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao. Binnen onze organisatie UN1EK bieden we je ruime leer- en
doorgroeimogelijkheden zodat je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om in de
praktijk mee te bouwen aan 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 en sportief
 Sterk in organiseren
 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 Sharon Dania,
locatiemanager opvang bij IKC Kethel, via 06-15142158 of dania@ikckethel.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 Sharon Dania.

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
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.

