Vacature locatie Den Haag
Inval Pedagogisch medewerker 8 tot 36 uur per week
Als invalkracht ben je minimaal 1 dag per week beschikbaar om pedagogisch medewerkers tijdelijk te
vervangen bij ziekte en verlof.
Voor deze functie zoeken we flexibele, actieve, enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerker met
kennis over de ontwikkeling van kinderen. Je bent bereid om in het team het beste van jezelf te geven. Je
hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en je kan goed in een team werken. Als oproepkracht
werk je samen met de vaste pedagogisch medewerkers. Een leuke en afwisselende functie waar volop
ruimte is voor jouw creatieve en/of sportieve bijdrage aan het dagprogramma van de locatie. Verder zorg je
voor een actieve houding tegenover ouders en ben je open, vriendelijk en enthousiast in je communicatie.
Wij bieden
• Een 8-urencontract waarbij je flexibel inzetbaar bent op basis van jouw beschikbaarheid en de
vraag vanuit Kinderopvang Engeltjes;
• Een jaarcontract voor 32 uur per week;
• Een uitdagende baan voor minimaal 1 dag in de week;
• Een salaris conform de cao-kinderopvang vanaf €13,71 en maximaal €21,00 per uur;
• Cursus en training mogelijkheden;
• Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van kinderen
gewaardeerd wordt;
• Reiskostenvergoeding;
• Arbeidsvoorwaarden conform de cao-kinderopvang.
Wij vragen
• Flexibel inzetbaar;
• Minimaal 1 dag per week beschikbaar;
• Minimaal een diploma SPW of PW niveau 3 of 4;
• Minimaal 1 jaar werkervaring met doelgroep 0 tot 12 jaar;
• Pedagogische kennis alsmede kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen;
• Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van kinderen;
• Bereid zijn te willen werken tussen 5.00 tot 19.00 (max. 9 uur per dag);
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en
contacten met ouders;
• Een professionele beroepshouding.
Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief + CV + foto naar: denhaag@kinderopvangengeltjes.nl met als onderwerp:
“Inval KDV”, t.a.v. mevrouw Emilie Commandeur. De sollicitatieprocedure zal bestaan uit een meeloop
dagen van 8 uur en een gespreksronde. Ook worden referenties opgevraagd. Door vele sollicitaties zijn wij
helaas niet instaat om een ontvangstbevestiging te sturen. Mocht je binnen 14 werkdagen geen reactie
van ons ontvangen, dan voldoe je helaas niet aan onze voorwaarden en zullen wij jou niet uitnodigen voor
een gesprek.
Werklocatie
Kinderopvang Engeltjes Den Haag
De Constant Rebecquestraat 84
2518RG Den Haag
www.kinderopvangengeltjes.nl
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