[Typ hier]

Pedagogisch medewerker
PROKINO KINDEROPVANG ELBURG
Gaat jouw hart sneller kloppen als je kunt werken met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar?
Heb je frisse ideeën, ben je 4 dagen inzetbaar en ga je accuraat te werk?
Kunnen jouw collega’s op je rekenen als ze even hun handen vol hebben?
Heb je een pedagogisch diploma (MBO SPW 4 of vergelijkbaar) en rijbewijs op zak en misschien zelfs al wat
werkervaring in de kinderopvang?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor locatie Ziezo in Elburg zijn wij per 8 januari 2019 op zoek naar een pedagogisch medewerker voor 24 uur per
week. Het gaat om ziektevervanging voor minimaal 3 maanden. In overleg is een latere startdatum mogelijk.

Wat ga je doen?
•
•
•

Je bent het vertrouwde gezicht voor kinderen en hun ouders op een vaste groep (2 tot 4 jaar)
Je zet je met hart, ziel en enthousiasme in voor de kinderen
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen

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
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor bepaalde tijd (ziektevervanging) met daarnaast de mogelijkheid om in te vallen
• Een salaris volgens 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 1.300 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 vragen over de functie? Neem dan contact op via: 0525-68 35 68 en vraag naar Truus Salverda of Betsy Smit
(leidinggevenden). Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 18 december een korte motivatie en je cv naar:
elburg@prokino.nl met als onderwerp: Pedagogisch medewerker ziektevervanging

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

