BORUS is per 1 mei (zwangerschapsvervanging) op zoek naar:

Pedagogisch Medewerker voor de Peuteropvang, 18-27 uur per week,

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 initiatief prijst. Omdat we altijd willen optimaliseren
heerst een actieve, gezonde en frisse sfeer in de organisatie en krijgen mensen de kans om eigen ideeën ten uitvoer te
brengen.
Voor onze peuteropvang in Uithoorn zijn wij op zoek naar jou?
Ben jij:
- die pedagogisch medewerker die het als een uitdaging ziet om peuters spelenderwijs een stapje verder te helpen in
hun ontwikkeling.
- ervaren in de kinderopvang, bij voorkeur in het werken met de methode Uk en Puk,
- al geschoold tot en met taalniveau 3F
- altijd geïnteresseerd in de individuele ontwikkelingsbehoefte van een kind
- flexibele &enthousiast van nature
- een teamplayer
Reageer dan naar PZ@borus.nl.
Op de peuteropvang bieden wij opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, kinderen met en zonder VVE indicatie.
Er wordt gewerkt met de methode Uk en Puk, waarbij het ontwikkelingsgericht werken centraal staat. Samen met je
collega ben jij naast de dagelijkse zorg van de groep verantwoordelijk voor het schrijven en uitvoeren van groepsplannen
en individuele ontwikkelplannen, waarbij je ondersteunt wordt door de orthopedagoog van Borus.
De groep is 40 weken in het jaar open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 tot 12.15.
Deze functie is tevens in combinatie met werken op de NSO van Borus.

Wij bieden

 Een tijdelijk contract;
 Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van
de kinderen vanzelfsprekend is;
 Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang.
 Mogelijkheid tot scholing in de methode Uk & Puk en Puk in peuterstappen.
Wij vragen









Minimaal een afgeronde opleiding MBO PW niveau 3-4 of gelijkwaardig;
Bij voorkeur heb je de training Uk & Puk afgerond of een ander soortige VVE methode;
Pedagogische ervaring op een VVE groep is gewenst;
Ervaring en affiniteit met kinderopvang in de leeftijdsgroep 2-4 jaar;
Flexibele & proactieve houding. Je bent enthousiast en flexibel en hebt oog voor ontwikkelingsfasen van het kind;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Bij voorkeur in het bezit van een certificaat van de landelijke taaleis 3F.

Ben je klaar voor een uitdaging bij een professionele kinderopvangorganisatie? Waar je jezelf kunt ontwikkelen? Stuur je
sollicitatiebrief met CV en foto naar: pz@borus.nl.
Heb je nog vragen? Bellen naar 0297 - 522182 of mail naar pz@borus.nl.

