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Pedagogisch medewerker BSO
PROKINO KINDEROPVANG ZWOLLE





Ben je enthousiast, energiek, kindgericht en werk je graag in teamverband?
Ben je goed in het begeleiden van kinderen, zowel individueel als in groepen?
Kun jij kinderen volgen in hun ontwikkeling en prikkelen met een uitdagend activiteitenaanbod waarbij
onze pedagogische speerpunten tot uiting komen?
Ben jij in het bezit van een geldig diploma dat kwalificeert voor werken in de kinderopvang?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor de buitenschoolse opvang op onze locaties in Zwolle zijn we op zoek naar meerdere flexibele en creatieve
pedagogisch medewerkers voor minimaal 10 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Als pedagogisch medewerker werk je volgens de filosofie van Reggio Emilia. Natuurbeleving, bewegen en
gezondheid zijn daarin de speerpunten. Je onderschrijft onze pedagogische uitgangspunten en draagt ze uit
Samen met je collega’s organiseer je creatieve activiteiten die passen bij onze pedagogische visie
Met de juiste ondersteuning en begeleiding weet jij het beste uit elk kind te halen
Je biedt de kinderen een veilige uitdagende omgeving waar ze met plezier naar toe gaan

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Arbeidsvoorwaarden en salariëring in schaal 6 conform de cao Kinderopvang
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 150
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Spreekt de functie je aan? Stuur dan jouw cv en motivatie vóór 11 juni naar j.talennijboer@prokino.nl en
l.terhaar@prokino.nl De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 18 juni.

We zien uit naar je reactie!

