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Wil jij kleur geven aan de opvang voor onze kinderen?
Wij zoeken nieuwe professionals voor de kinderopvang!

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Uren per week: 20 – 28 uur | Dienstverband: vast contract
Ieder kind is uniek, heeft eigen interesses en persoonlijke wensen. Kits Primair biedt
kinderen de ruimte om zich in een veilige en uitdagende omgeving optimaal te ontplooien.
Om te ontdekken, te onderzoeken en kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen.

Geef jij kinderen de zorg en aandacht die ze nodig hebben? Stimuleer jij kinderen om steeds
een stapje verder te groeien? Dan maken we graag kennis met jou!

Over Kits Primair
Kits Primair is dé stichting voor kinderopvang en openbaar basisonderwijs in de gemeente Midden-Drenthe. In de
integrale kindcentra van Kits Primair geven professionals kleur aan de ontplooiing van kinderen. Kinderen krijgen de
ruimte om in een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving te spelen, leren, ontdekken en groeien.
Kits Primair wil goed onderwijs en goede kinderopvang verzorgen, gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind.

Over de functie
Als pedagogisch medewerker lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Je
zorgt ervoor dat ze zich veilig en prettig voelen, plezier hebben en hun vaardigheden en talenten ontplooien. Je biedt
activiteiten aan, draagt zorg voor het welzijn van kinderen en volgt hun ontwikkeling. Daarbij werk je samen met ouders
en collega’s. Jouw missie is dat kinderen zich thuis voelen en met een goed gevoel en een ervaring rijker weer naar
huis gaan

Jouw profiel
• Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding MBO niveau 3 of 4 op het gebied van kinderopvang;
• Je beschikt bij voorkeur over een VVE-certificaat of bent bereid dit te behalen;
• Je kunt aantonen dat je het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen beheerst;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer;
• Je hebt affiniteit met de leeftijdscategorie en ervaring in het werken met groepen kinderen;
• Je bent flexibel inzetbaar;
• Je bent organisatorisch en communicatief vaardig en hebt hart voor kinderen;
• Je wilt graag meedenken in de verdere ontwikkeling van de kinderopvang binnen Kits Primair.

Wat hebben we te bieden
• Een vast contract van 20 tot 28 uur per week met een proeftijd van 2 maanden;
• Leerzame en uitdagende workshops in ons opleidings- en trainingscentrum;
• Een kinderopvangregeling;
• Een uniek lifestyleprogramma gericht op talentontwikkeling van kinderen;
• Variërende doelgroep van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar;
• Negen unieke locaties met verschillende profileringen;
• Enthousiaste en professionele collega’s;
• De allerleukste kinderen en betrokken, meedenkende ouders;
• Een leuke en uitdagende werkomgeving;
• Salaris conform cao.
Meer informatie:
Wil je meer weten over de vacature? Dan kun je contact opnemen met Grietje Meinen, beleidsmedewerker P&O bij Kits
Primair: 0593 535107.

Solliciteren
Heb je interesse in de functie van pedagogisch medewerker in onze integrale kindcentra? Leuk! We zien je sollicitatie
graag tegemoet. Je kunt je motivatiebrief met curriculum vitae mailen naar: sollicitaties@kitsprimair.nl
Wij hebben er alle vertrouwen in deze functies zelf in te vullen, acquisitie naar aanleiding van deze vacatures is daarom niet nodig!

