------- VACATURE ------Voor ons kinderdagverblijf Het Veldmuisje zijn wij vanaf 22 januari 2022 op zoek naar
een;
Pedagogisch Medewerker
Als pedagogisch medewerker binnen kinderdagverblijf Het Veldmuisje, ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Je stimuleert en begeleidt het persoonlijk ontwikkelingsproces van de kinderen en besteedt
persoonlijke aandacht aan zowel de kinderen als de ouders. Samen met ons team ben je
verantwoordelijk voor het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van thema gerichte
activiteiten, zowel binnen op de groep als buiten op de boerderij.
Wat vraagt Het Veldmuisje van jou?
• Je bent in het bezit van het juiste diploma om het vak van Pedagogisch Medewerker uit te
mogen voeren.
• Relevante werkervaring in de verzorging en begeleiding van jonge kinderen is gewenst.
• Je bent flexibel inzetbaar in dagen en uren.
• Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en je spreekt correct Nederlands.
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B en beschikt over je eigen vervoer,
Wat biedt Het Veldmuisje jou?
• Je werkt binnen de agrarische omgeving van onze zorgboerderij, een prachtige werkplek
waar mens, dier en natuur samen komen.
• Je krijgt de kans om te zorgen voor en het begeleiden van jonge kinderen in de leeftijd van
0-4 jaar.
• Je werkt binnen een klein team, waarbij collegialiteit, goede communicatie en een fijne
werksfeer voorop staan.
• Je salaris is conform de CAO Social werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening.
• We zoeken iemand voor het overnemen van een zwangerschapsverlof (start medio januari
2022 tot in ieder geval eind juli 2022) voor minimaal 28,5 uur (maandag, donderdag,
vrijdag). Daarnaast zou je extra dagen kunnen werken als invaller. Na dit verlof bestaat de
mogelijkheid om nog langer een aantal dagen per week te blijven, eventueel (ook) als
invaller.
Solliciteren?
Ben jij de enthousiaste en flexibel inzetbare persoon die wij zoeken? Dan ontvangen wij
graag jouw motivatie brief en CV!
Mail: info@hetveldmuisje.nl
Voor meer informatie, bezoek ook onze website: www.hetveldmuisje.nl

