Vacature ( 3-15 uur)

Horizon Kinderopvang BSO en KDV
Ben jij een gepassioneerde, flexibele professional die het verschil maakt tussen een leuke en een
geweldige dag voor kinderen? Dan zoeken wij jou. Als pedagogisch medewerker heb je de kans
om op onze prachtige groene locatie met alle leeftijden te werken en bied je naast je vaste
dagen ondersteuning op de dagen dat het nodig is. Vertel ons wat jij kan en wil toevoegen aan
ons team van pedagogisch professionals. Dan vertellen wij wat jij van ons mag verwachten.

Wie zijn wij?
Horizon Kinderopvang is gelegen in hartje Dommelen en biedt opvang voor kinderen van 0 tot
12 jaar. We vinden het belangrijk om kinderen een meer dan bijzondere dag te bieden. De
pedagogisch medewerkers van Horizon Kinderopvang leren elke dag door te kijken naar
kinderen. Ze gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en passen zich aan hun tempo aan.. Wel
kinderen die in de ontdektuin op onderzoek uitgaan, ook als het regent. De natuur en het buiten
zijn, vinden we namelijk heel belangrijk. Daarom zijn Spelen, Dromen en Ontdekken de
kernwoorden van onze visie.

Wie zoeken wij?
▪ Je beschikt (binnenkort) over een relevante afgeronde opleiding op minimaal MBO 3 niveau
▪ Je beschikt over (stage)ervaring in het werken in teamverband
▪ Je bent op korte termijn beschikbaar
▪ Je bent flexibel, meerdere dagen per week inzetbaar
▪ Je bent minimaal beschikbaar in schoolvakanties
▪ Je bent creatief en houdt van de natuur
▪ Je bent in staat om aan te sluiten bij de behoeften van het kind en daar je handelen op aan te
passen
▪ Je neemt initiatief
▪ Je speelt in op de mogelijkheden die de natuur en onze ontdektuin biedt

Wat bieden wij jou?
▪
▪
▪
▪

Een arbeidsovereenkomst op basis van min/max 3-15 uur
Salaris conform cao kinderopvang, gebaseerd op relevante ervaring en opleidingsniveau.
Een inspirerende omgeving
Goede sfeer

Stuur je CV en motivatie naar i.klootwijk@horizonkinderopvang.nl

