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.
Dat doe je bij kinderdagverblijf de Speeldoos op de verticale groep Abeltje, in Gorinchem. Wil jij 36 uur
werken op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in een positief collegiaal team?
Ben jij iemand die het ene moment vol overgave peuters de beweegkriebels geeft en het andere moment
meespeelt in de huishoek waar je uit echte kopjes een denkbeeldige koffie verkeerd drinkt?
Ben jij iemand die geniet van leeftijdsgerichte activiteiten aanbieden en dit mede weet te organiseren
binnen een verticale groep?
Kinderdagverblijf Speeldoos is een gezellig en kleinschalig kinderdagverblijf. Er zijn vijf groepen en we
maken dagelijks gebruik van een grote speelhal waar kinderen lekker kunnen bewegen. Er is een grote
tuin met speeltoestellen en genoeg ruimte om lekker buiten te spelen en te ontdekken.
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 per 1 februari 2021 op zoek naar een pedagogisch medewerker voor de duur van 9 maanden (tot 1
oktober 2021, met de mogelijkheid tot verlenging in onze oproeppool) die samen met ons een plek creëert
waar kinderen zich altijd welkom voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ook voor jou veel te beleven
valt. Iemand die flexibel kan denken en pro-actief werkt, met ervaring in het werken op een verticale
groep.
Heb jij een opleiding op pedagogisch gebied? En spreken Samen Kunnen Groeien en onze kernwaarden je
aan?
Stuur jouw motivatie, samen met jouw cv naar j.haarsma@kinderopvanggorinchem.nl voor 16 januari
2021. Wij plannen op 20 januari de kennismakingsgesprekken in, en op 25 januari een mee-loop-dagdeel.
Zien we je dan?

