Vacature
In de wijk Oegstgeest West staat kindercentrum Vuur & Vlam. In deze wijk wordt intensief
samengewerkt met verschillende scholen (Willibrord, Gevers Deutz Terwee, Hofdijck en de
Lichtwijzer).
Op kindercentrum Vuur & Vlam worden dagelijks 4 groepen kinderen opgevangen door
enthousiaste en betrokken medewerkers. Zij zorgen er samen voor dat de kinderen in een
huiselijke sfeer zich prettig en veilig voelen. Een gevarieerd aanbod aan activiteiten biedt
kinderen uitdaging en ontspanning.
Wij zijn per 1 juli voor huiskamer 3 op zoek naar een enthousiaste, inspirerende en creatieve

Pedagogisch medewerker BSO
Voor gemiddeld 24,85 uur per week
Functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse buitenschoolse opvang van een
groep kinderen in de leeftijd vanaf 7,5 tot 8 jaar. Je organiseert afwisselende en uitdagende
activiteiten waarbij participatie van het kind centraal staat. Binnen het team voer je de
werkzaamheden zelfstandig uit en onderhoud je de contacten met ouders en partners in de
wijk. De werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdagmiddag van 13:30 tot 18:30 uur. Op
woensdag werk je vanaf 12:00 uur en op donderdag vanaf 11:30 uur. In de vakanties werk je
2 hele dagen op maandag en donderdag. Je kunt mogelijk extra werken via onze flexpool en
TSO behoort ook tot de mogelijkheden.
Wij vragen
• Minimaal vakgerichte MBO-opleiding
• Kennis en ervaring met de buitenschoolse opvang en de doorgaande
ontwikkelingslijn
• Onderschrijven pedagogische kindvisie SKO
• Klantgericht, resultaatgericht, flexibel en stressbestendig
• Goed kunnen communiceren, samenwerken en plannen en organiseren
• Creatief en sensitief
• Voldoende beheersing van de Engelse taal
Wij bieden
Wij bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een stimulerende
werkomgeving. Salariëring en rechtspositie is conform de CAO Kinderopvang. Daarnaast
bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een sportvergoeding, reiskosten
e.d.
Interesse?
Dan zien we graag je CV en motivatie voor 24 mei 2019 per mail tegemoet. Je kunt het
sturen naar personeel@sko-oegstgeest.nl ter attentie van Wanda Donker ovv Vacature
Vuur & Vlam. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bianca
Weijers, manager Kinderopvang, 071 - 515 98 58 of 071-3014244
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gebleken geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar een interne kandidaat.

