Pedagogisch medewerk(st)er BSO
PROKINO KINDEROPVANG ELBURG

Heb jij sportieve, verrassende en leuke ideeën waarvoor onze 8-plussers graag naar de BSO komen?
Sta je stevig in je schoenen en hou je wel van een beetje uitdaging?
Heb je zin om aan de slag te gaan met groepsdynamiek, maar ondertussen ook met de persoonlijke
ontwikkeling van de kinderen op de BSO?
Ben je in ieder geval beschikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze 8+ groep Toppunt zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerk(st)er voor minimaal 12 uur per week.

Wat ga je doen?
 Je bent het vertrouwde en vaste gezicht voor kinderen en hun ouders
 Zorgen dat alle kinderen van de 8+ groep iedere keer weer een leuke middag hebben
 Je zorgt voor een positieve groepsdynamiek
 Je zet je met hart, ziel en enthousiasme in voor de kinderen

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:





Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
Een contract voor 12 uur per week met de mogelijkheid om daarnaast nog in te vallen
Leuke collega’s en een goede werksfeer
Een salaris conform de cao Kinderopvang

Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Meer informatie over Prokino, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl.

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Herma Vlijm via: 0525-68 35 68 of elburg@prokino.nl.
Ben je enthousiast? Stuur dan uiterlijk 22 april een korte motivatie en je cv naar: elburg@prokino.nl.

We zien uit naar je reactie!
Frank:
“Ik schil een appeltje, ik knutsel flatgebouwen en
trap een balletje. En ondertussen heb ik haarfijn
in de gaten wat er met de kinderen
om mij heen gebeurt."

