Samen Kunnen Groeien, daar staan wij voor! De SKG kernwaarden zijn: puur, plezier,
ondernemend en nieuwsgierig. Dit is de basis van ons handelen.
Jij!
Iedere dag daag jij kinderen uit om Spelend te Kunnen Groeien. Ben jij muzikaal, creatief of
sportief? Top! De ene dag speel je samen op de gitaar en het andere moment maak je een
robothand met de kinderen. Tussendoor ben je aan voetballen of sta jij je mannetje in de
speeltuin.
Jij maakt het verschil bij de ontwikkeling van kinderen. Jij bezorgt de kinderen, jezelf en je
collega’s een leerzame dag vol plezier.
En niet alleen kinderen groeien bij SKG. Persoonlijke aandacht, plezier en jouw ontwikkeling
staan voorop. Je volgt diverse opleidingen en workshops in onze SKG academie, krijg
begeleiding van de pedagogisch coach en pedagogisch specialist.
Wij zijn op zoek naar pedagogisch medewerkers die samen met ons een plek creëren waar
kinderen zich altijd welkom voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ook voor jou veel te
beleven valt.
Voor onze BSO locaties Haagje/Sport BSO en BSO Talentenplein zijn we op zoek naar
Creatieve, sportieve en ondernemende (pedagogisch) medewerkers
Algemene beschrijving
Deze medewerker heeft een contract van gemiddeld 16 uur per week in de BSO en VSO, op
veelal maandag, dinsdag en donderdag. Het is een uitdagende baan in de schoolweken,
‘’vroegop’’ tijdens de voorschoolse opvang en actief in de vakantieweken. In deze BSO
verzorg en begeleid je activiteiten voor een groep kinderen tussen 4 en 12 jaar. Je weet
makkelijk de verbinding te leggen met basisonderwijs. Je bent creatief, enthousiast, sportief
en je hebt feeling met deze leeftijdsgroep. Je bent communicatief sterk.
Om als pedagogisch medewerker BSO aan de slag te gaan heb je een opleiding op
pedagogisch of verzorgend gebied, bijvoorbeeld SAW, PABO, CIOS, SPH, CMV, MDGO-VZ,
MWD afgerond. Ook als je een sport-, culturele of kunstzinnige vormingsopleiding hebt
gevolgd, kun je aan de slag op de BSO.
Vragen? Neem dan contact op met Glenn Scheepbouwer: 06-57939140.
Stuur jouw motivatie, samen met jouw cv
naar j.haarsma@kinderopvanggorinchem.nl voor 21 augustus 2020. Wij plannen op korte
termijn, ook lopende de sollicitatieprocedure, kennismakingsgesprekken in.
Zien we je dan?

