elystad

Enthousiaste en onderne
mende
Pedagogisch medewerke
r (m/v)
Kindercentrum Fitte kan

PSZ

jers verzorgt kinderopva
ng in de vorm van kleinsc
lige, kwalitatieve opvang
havoor kinderen van 2 t/m
12 jaar in de gemeente
Lelystad. Wij zijn een jon
g, open, flexibele, ontwik
kelingsgerichte, dynamisch
organisatie met een fijne
e
werksfeer. Voor onze peu
terspeelzaal zoeken wij
z.s.m. een enthousiaste en
ondernemende Pedagogisc
h medewerker met hart
voor haar vak!

Wat zoeken wij?
Als Pedagogisch medewe
rker bij Fitte kanjers ben je
verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en verzorging
van de kinderen. Door je ent
housiaste en ondernemende persoonlijkheid, ben
je in staat de kinderen ECH
T te zien en ze positief te
begeleiden in hun brede ont
wikkeling. Je organiseert
ontwikkelgerichte activite
ten en houd daarbij rekening
imet verschillende talenten,
interesses en leeftijden
van de kinderen. Je hebt
een actieve houding tegeno
ver ouders, je bent open en
vriendelijk in je communicat
ie. Je hecht belang aan goe
de contacten met zowel
ouders, collega’s als extern
e samenwerkingspartners.
Wat vragen we van jou als
onze nieuwe pedagogisc
h medewerker?
• Minimaal een afgerond
niveau 3 of 4 opleiding, wel
ke
gekwalificeerd is voor Ped
Bent u al nieuwsgierig naar ons?
agogisch Medewerker.
•
Min
ima
al
30 uur beschikbaar tot max
Bezoek onze website of bel voor een rondleiding.
imaal 36 uur per week.
• VVE-certificaat en Nederla
ndse taaltoets (niveau 3F)
is een must.
• Je wilt met enthousiasme
en passie een gezellige en
veilige plek 		
		 voor de kinderen creë
ren.
• Je kunt en VOG aanvrag
en die geschikt is voor de
 Minimaal een afgerond niv
kinderopvang.
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d is voor Pedagogisch
Medewerker.
• Uitstekende arbeidsvoo
rwaarden
 Minimaal 30 uur beschikba
• Salaris conform de cao
ar tot maximaal 36
kinderopvang
uur per week.
 VVE-certificaat en Neder
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Een
dynamisch team volop in
landse taaltoets (niveau 3F)
ontwikkeling en beweging
is en
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• Cursussen
st.
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ning
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passie een gezellige en veilige
plek voor de kinderen creëre
Je kunt en VOG aanvragen die
je meer weten over dez
geschikt isWil
e functie? Neem dan contact n.
voo
r de
kin
der
opv
op met Nazet Acherrat
ang
op
tele
. 7439.
foonnummer 06-4
044

Wat bieden

j?
Meer info op www..ttekanjers.nl Adres: De Kubus - wi
Agorabaan
3, Lelystad
-

Ben je geïnteresseerd en
kan je aan onze verwachting
en voldoen? Stuur je motiva
tie en CV naar info@fittek
anjers.nl.

Uitstekende arbeidsvoorwaar
Kindercentrum Fitte Kanje
den
rs | KDV | PSZ | VSO |BSO
Salaris conform de cao kinder
opvang
Een dynamisch team volop in
ontwikkeling en beweging
Cursussen en trainingen

