Stichting Kinderopvang KiWi is op zoek naar enthousiaste collega’s!
KiWi heeft werk voor nieuwe collega’s voor de kinderdagopvang, peuterspeelgroep en de BSO
Mogelijkheid voor 12 tot 36 uur op een jaarcontract

Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988
Vanaf de oprichting in 1988 is Stichting Kinderopvang KiWi een begrip in Winschoten en omgeving. KiWi verzorgt
opvang voor kinderen vanaf tien weken tot en met twaalf jaar. De kinderdagopvang is ingericht voor kinderen tot
vier jaar, de peuterspeelgroepen van 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang voor kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling zijn de basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Stichting
Kinderopvang KiWi vindt het belangrijk om actief te kijken en te luisteren naar kinderen en hen te stimuleren om
hun eigen mogelijkheden te ontdekken. KiWi wil elk kind het gevoel geven: 'Ik ben ik en dat is oké’. KiWi waar elk
kind zichzelf kan zijn.
KiWi is voorstander van kindcentra waar kinderen van 0 tot 13 jaar in een doorlopende ontwikkellijn samen kunnen
spelen, leren en zich ontwikkelen. KiWi werkt samen op verschillende plekken in de regio met onderwijs en
welzijnsorganisaties.
KiWi blijft zich ontwikkelen en wil graag in contact komen met nieuwe collega’s.

Algemeen:
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het spelen, leren en ontwikkelen van een groep kinderen tussen de 0 t/m
12 jaar
Dat betekent dat je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelend leert en Kindvolgend werkt en de ontwikkellijnen van de kinderen structureel volgt,
Vastlegt en contact hebt met ouders
VVE) activiteiten en nieuwe thema’s voorbereidt en uitvoert
zorgdraagt voor onderhoud en vervanging van spelmateriaal
pedagogisch beleid uitdraagt en formuleert
het teamoverleg en groepsoverleg voorbereidt en voorzit
De gezonde leefstijl, waaronder gezonde voeding( eten en drinken) en bewegen uitdraagt
kwaliteit en veiligheid ( RIE’S) borgt en bewaakt
De groep netjes en opgeruimd houdt
i.s.m. de schoonmaak de groep schoon houdt
stagiaires begeleidt

Wij vinden het belangrijk dat je:
•
•
•
•
•
•
•
•

Liefde voor kinderen hebt
Een sensitieve persoonlijkheid bent
initiatiefrijk (het werk zien en meedenken) bent
creatief in de ruimste zin van het woord bent
geduld hebt
organisatie en inlevingsvermogen hebt
zeer flexibel en inzetbaar op alle groepen en locaties bent
kan/wil werken in een zelf organiserend team

Wij vragen van je:
•
•
•
•
•
•

( Sociaal ) Pedagogisch Werk (PW) niveau 3/4
Onderwijsassistent
Sport en Bewegen (SB) niveau 3 / 4
HBO SPH/Pedagogiek/kunst en cultuur/muziek
ALO
Alle andere opleidingen en diploma’s kun je checken op: https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijndiploma

Overige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onze kernwaarden, plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling uitdraagt
in het bezit bent van bij voorkeur een VVE certificaat of studerend voor
in het bezit bent van bij voorkeur certificaat Taalniveau 3F
pedagogische kennis hebt
kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen hebt
kennis van de ontwikkelingsfase van een kind hebt
beschikt over sociale vaardigheden, mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen
van verslagen en contacten met ouders/verzorgers
bereid bent tot aanvullende scholing
in het bezit bent van een rijbewijs
in ieder geval beschikbaar bent op maandag, dinsdag en donderdag of woensdag en vrijdag

Geboden wordt:
Een tijdelijke vacature met minimaal 12 en maximaal 36 uur voor de duur van 12 maanden met prima arbeidsvoorwaarden,
waaronder reiskostenvergoeding en niet groep gebonden uren volgens de cao Kinderopvang. Voor nadere informatie over de
functie kun je contact opnemen met Henriette Beukema, te bereiken op tel.nr. 0597-431844 of neem een kijkje op de website
www.kinderopvangkiwi.nl. Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur je brief en CV aan Stichting Kinderopvang KiWi,
kiwi@kinderopvangkiwi.nl. De sollicitatie procedure bestaat uit: een persoonlijk gesprek met de directeur, twee dagdelen
meedraaien op verschillende groepen, een opdracht en een referentiecheck. Als alle onderdelen positief doorlopen zijn dan
begroeten wij je graag bij Stichting Kinderopvang KiWi.

