Groepshulp
PROKINO KINDEROPVANG DORDRECHT
Vind jij het leuk om in de kinderopvang te werken?
Kunnen jouw collega’s op je rekenen als ze even hun handen vol hebben?
Ben je flexibel inzetbaar, communicatief vaardig en kun je goed samenwerken?
Ben je op korte termijn beschikbaar?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locaties in Dordrecht zijn wij op zoek naar enthousiaste groepshulpen ter ondersteuning van de vaste
pedagogisch medewerkers. Je zet je met hart, ziel en enthousiasme in voor de kinderen en bent flexibel inzetbaar.

Wat ga je doen?
• Je verricht licht verzorgende werkzaamheden
•
•
•

Je houd je bezig met voorraden van de groepen en vult deze aan
Je verricht licht huishoudelijke taken op de groep
Je haalt kinderen op van school (een rijbewijs is een pré)

Wat bieden we jou?
Prokino vind 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
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een 0-uren contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris volgens de cao Kinderopvang in schaal 3 (tussen € 1790 en € 2216 bij 36 uur per maand)
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 150
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met: Ilona van Evelingen via: 078-6485555.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk maandag 1 april een korte motivatie en je CV naar:
i.vanevelingen@prokino.nl met als onderwerp: Vacature groepshulp.

We zien uit naar je reactie!
Francine:
“Kennis maken met de
verschillende leeftijdsgroepen en
karaktertjes is zo ontzettend leuk!”

