[Typ hier]

Pedagogisch medewerker Peuteropvang
PROKINO KINDEROPVANG GRAFHORST
Word jij blij van improviseren, ruimte hebben voor creativiteit en kinderen die jou een held vinden als
ze met jou knutselen, zingen of ravotten?
Heb je frisse ideeën, ben je flexibel inzetbaar en accuraat?
Kunnen jou collega’s op je rekenen als ze even hun handen vol hebben?
Ben je beschikbaar op maandag- en vrijdagochtend en een derde ochtend in overleg?
Heb jij een pedagogisch diploma (MBO SPW 4 of vergelijkbaar) es jouw Nederlands aantoonbaar 3F niveau?
Ben je VVE-gecertificeerd in Piramide?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Peuteropvang De Totebel in Grafhorst zoekt een pedagogisch medewerker voor minimaal 6 uur per week. De Totebel
is gevestigd in de Reformatorische school het Visnet. Je moet kunnen aansluiten bij de identiteit van de school.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je ontvangt de kinderen iedere dag met een glimlach en draagt actief bij aan hun ontwikkeling
Je verwondert ouders met proactieve en vriendelijke houding
Je vindt het een uitdaging om kinderen iedere dag te laten groeien in hun talenten
Je bent aanspreekpunt voor kinderen en ouders
Je krijgt energie van samenwerken met je collega’s en je weet dat je samen meer bereikt dan alleen

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: Monique van Hulst via nummer 06-26927366. Appen mag natuurlijk
ook! Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 20 januari een korte motivatie en je cv naar:
vacatures-flevoijssel@prokino.nl met als onderwerp: Pedagogisch medewerker Grafhorst.

We zien uit naar je reactie!
Francine:
“Het is mooi om te zien dat onze peuters
een vliegende start maken op de basisschool. Spelenderwijs kunnen wij ze al
heel veel leren!!”

