Pedagogisch medewerker (invalkracht)
PROKINO KINDEROPVANG ELBURG
Ben jij degene waar zowel de kinderen, ouders en collega’s van op aan kunnen?
Zit je boordevol goede ideeën hoe jij de kinderen, collega’s en jezelf een top (werk)dag kan bieden?
Begrijp je dat kinderopvang onvoorspelbaar kan zijn en ben je flexibel in je werkdagen?
Heb je een pedagogisch diploma waardoor jij gekwalificeerd bent om te werken in de kinderopvang?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locaties in Elburg en omstreken zoeken wij een pedagogisch medewerker. Dit is invalwerk op zowel de
peutergroep (bij juiste kwalificering), kinderdagverblijf én de BSO. Het aantal uur is in overleg en afhankelijk van het
aantal beschikbare dagen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je maakt er op de opvang iedere dag een feestje van door leuke dingen te ondernemen.
Samen met collega’s zorg je voor een goede afstemming, zodat werkzaamheden verlicht kunnen worden
Je verwondert ouders met proactieve en vriendelijke houding
Je laat kinderen groeien en stimuleert ook hun talenten

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, 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 en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
Leuke collega’s en een goede werksfeer
Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
Een salaris in schaal 6 volgens de cao Kinderopvang (€ 2047 - € 2793 per maand bij 36 uur)

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 1.500 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Betsy Smit of Herma Vlijm. Dit kan door middel van bellen naar 0525683568 of mailen naar elburg@prokino.nl
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 1 juni een korte motivatie en je cv naar: elburg@prokino.nl met als
onderwerp: Pedagogisch medewerker (invalkracht) Prokino Elburg.

We zien uit naar je reactie!
Francine:
“Kennis maken met de verschillende
kinderen, ouders en collega’s is
zo ontzettend leuk!”

