Calimero Kinderopvang zoekt
oproepkrachten!
Calimero Kinderopvang is een kleinschalige opvang in Winsum. Een gezellige, kleine
opvang met een huiselijke sfeer. Wij zijn opzoek naar een pedagogisch medewerker
Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang begeleid je groepen kinderen in
een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) .
Als pedagogisch medewerker zorg je voor een huiselijke sfeer, waarin de kinderen
van Calimero zich veilig voelen. De ontwikkeling van de kinderen en de groepen
worden in de gaten gehouden, dus is het belangrijk om oplettend en alert te zijn.
Mochten er problemen zijn, overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige.
Ook als ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht.
Je organiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en creativiteit. Deze
activiteiten leveren een bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bij hun
leeftijd. Op deze manier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotionele en
cognitieve ontwikkeling.
Ook draag je zorg voor de inventaris van gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichte
huishoudelijke taken verricht.
Ben je enthousiast geworden om als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker bij Calimero
Kinderopvang aan de slag te gaan? en voldoe je aan de functie-eisen? Solliciteer dan direct naar
calimerokinderopvang@ziggo.nl t.a.v. A. Carmio. Meer informatie over de vacature kun je bellen
naar 06-44743917

Functie-eisen
» Je hebt een diploma dat je kwalificeert voor de functie pedagogisch medewerker voor
dagopvang of BSO/NSO volgens de CAO Kinderopvang, zoals SPW 3/4 (MBO), HBO
Pedagogiek of PABO.
» Je hebt ervaring in de dagopvang of op de buitenschoolse opvang.
» Je bezit goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandig als in een team
functioneren.
» Je staat ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang of je bent bereid je in te schrijven.
Hiervoor dien je een VOG aan te vragen.
» Je beschikt over een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
» Je hebt affiniteit met Kinderopvang en BSO

