Wil jij je passie voor kinderen inzetten bij onze Kindcentra?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Stichting Kindcentrum IJsselrijk
zoekt op korte termijn meerdere
pedagogisch medewerkers voor de
volgende groepen:
- BSO
- Peuteropvang
Ook zoeken we enthousiaste invalkrachten voor alle opvangvormen!
Inzetbaar op de verschillende locaties.

We zijn een Christelijk Integraal Kindcentrum (CIKC), waar opvang en onderwijs samenkomen. Een
nieuwe organisatie, waarin we samen lerend op weg gaan en jouw inbreng telt. Momenteel heeft
onze stichting locaties in Genemuiden, Kampen, Oosterwolde en Kamperzeedijk.
We hebben de ambitie om 80% van onze scholen om te vormen naar CIKC.
Wij zoeken meerdere flexibele pedagogisch medewerkers die er bewust voor kiezen om te werken bij een
Christelijk Kindcentrum. Bij jou staat de ontwikkeling van het kind centraal en je hebt vanuit een mentorrol
contact met kinderen, ouders en collega’s. Verbinding staat bij ons centraal. Je hebt een positieve, enthousiaste werkhouding en brengt creatieve ideeën mee naar onze Kindcentra. Je bent flexibel, je werkt zelfstandig,
je toont initiatief en je bent communicatief vaardig. Jij mag op jouw manier een plek innemen in onze Kindcentra.

Wij vragen van je:
•
•

•

Dat je belijdend en actief Christen bent en de grondslag van ons Kindcentrum onderschrijft.
Dat je in het bezit bent van een relevant MBO of HBO diploma (bv. Sociaal pedagogisch werk, Sport en
bewegen, Onderwijsassistent) en aanvullende kwalificaties voor de specifieke groepen:
- Peuteropvang: VVE, 3F, EHBO
- BSO: EHBO/BHV
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wij bieden je:
•
•
•
•

Uren: in overleg met jou aan de hand van je beschikbaarheid en je diploma’s.
Scholing en training: er is bij ons veel tijd en aandacht voor jouw ontwikkeling, als professional en als
persoon.
Een leuke werkomgeving: die volop in ontwikkeling is en waar volop ruimte is voor jouw inbreng.
Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang, salaris functieschaal 6 (min. €2.155 - max.
€2.935). Wij bieden je een tijdelijk contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast contract.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Jessica Talen (manager IKC), tel. 06-11467861.
Ben je geïnteresseerd?
Maak je interesse kenbaar door uiterlijk 12 februari 2022 je motivatie en je CV
te mailen naar bestuur@ijsselrijk.nl.
Kennismakingsgesprekken staan gepland op donderdag 17 februari 2022.

