Vacature
Je hebt het eigenlijk altijd geweten! Werken met kinderen is jouw passie, daar word je echt blij van . Nu
nog een opleiding. Goed nieuws, die betalen wij en direct heb je dan ook een fijne werkplek bij SKO. In
ongeveer 2,5 jaar kun je de opleiding afronden op MBO niveau 4 én je hebt de mogelijkheid tot het volgen
van leuke extra workshops op onze SKO academie.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker in opleiding
Je werkplek
Je gaat werken bij de leukste kinderopvangorganisatie in Oegstgeest, SKO! Gedurende je opleiding maak je
kennis met alle vormen van onze kinderopvang en de verschillende leeftijden. De werktijden variëren en zijn
tussen 07:30 uur en 18:30 uur. Goed om te weten:






Je start met een contract van minimaal 12 uur per week
Tijdens je opleiding bestaat er al de mogelijkheid om je uren uit te breiden
Start salaris van € 1.939,- tot € 2.588,- bruto per maand bij 36 uur per week
Werkervaring doe je op in alle vormen van kinderopvang en leeftijdsgroepen
Na het behalen van je diploma kom je bij SKO in vaste dienst.

Je opleiding
De opleiding is een combinatie van werken en leren tegelijk. Je gaat direct aan de slag bij één van onze
locaties en één dag per week naar school (vrijdag). De lesdag vindt plaats op het MBO Rijnland in Leiden.
De studiebelasting is ongeveer 10 tot 15 uur per week. De opleiding start in september 2019 in
samenwerking met MBO Rijnland in Leiden. We bieden je verder:




Professionele begeleiding door ervaren praktijkopleiders en een werkbegeleider op de groep
De kosten voor de opleiding worden betaald door SKO (we sluiten hiervoor een studieovereenkomst
af)
De mogelijkheid om aanvullend leuke workshops te volgen in onze eigen SKO academie

Dit is je kans!
Wat we van jou vragen? Motivatie, leergierigheid, inzet en een werk- en denkniveau op MBO3/Havo niveau,
maar vooral enthousiasme en passie voor dit prachtige vak.
Nieuwsgierig?
Wil je meer weten of gewoon even sparren? Bel me even of stuur een berichtje via 06-13673149. Ik vertel je
graag meer!  Groetjes Jolanda.

