Vacature Pedagogisch medewerker BSO Petteflet
- Uithoorn


18 uur

Op de BSO bij Borus Petteflet zijn wij opzoek naar een flexibele, enthousiaste teamspeler die
ons team wilt komen versterken.
Vanaf het moment dat je start, draag jij de dagelijkse zorg voor een fantastische groep
kinderen. Je begint met een uur tussen schoolse opvang waarbij je verantwoordelijk bent
voor de pedagogische begeleiding van kinderen tijdens hun schoolpauze. Vervolgens ben je
daarna continu bezig met het vormgeven van een uitdagende BSO opvang, waarbij de
interesses en het ontwikkelingsniveau van het kind centraal staan. Zowel op de groep als
tijdens de uitstapjes die worden gepland zorg jij ervoor dat de kinderen elke dag weer
opnieuw een geweldige ervaring hebben bij Borus. Daarbij werk je uiteraard altijd vanuit de
pedagogische visie van BORUS.
BORUS is een dynamische organisatie in de kinderopvang. We streven naar de beste
kwaliteit voor kinderen, zodat zij zich volwaardig kunnen ontwikkelen. We zijn een open
organisatie die ook waarde hecht aan initiatief. Omdat we altijd willen optimaliseren heerst
er een actieve, gezonde en frisse sfeer in de organisatie en krijgen mensen de kans om eigen
ideeën ten uitvoer te brengen.
Wij bieden
 Een tijdelijk contract met eventueel uitzicht op een vaste aanstelling
 Een vaste BSO groep
 Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van
de kinderen vanzelfsprekend is;
 Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang.
Wij vragen
 Minimaal een afgeronde opleiding MBO 3/4, sport opleiding of gelijkwaardig
 Pedagogische ervaring is gewenst
 Ervaring en affiniteit met kinderopvang in de leeftijdsgroep 4 - 12 jaar
 Flexibele & proactieve houding. Je bent enthousiast en flexibel en hebt oog voor
ontwikkelingsfasen van het kind
 Rijbewijs is gewenst
 Affiniteit met sport, toneel of dans
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden

Heb jij interesse gekregen in deze super functie? Laat het ons dan weten!
Stuur je motivatiebrief en CV op naar pz@borus.nl of bel naar: 0297-522182

