Kom je bij ons werken?!
Wij zoeken voor onze BSO op Panta Rhei per 01-06-2019 een pedagogisch medewerker
voor 20-34 uur per week. Het gaat om vier middagen per week. Het gaat om de
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Wat bieden wij?
Een gezellig maar serieus team vol hoog opgeleide medewerkers die veelal jaren lang bij
ons werken.
Naast onze visie ‘Bewust meer voor jouw kind’ is ‘Bewust meer voor onze medewerkers’
ook een speerpunt.
Zo kun je interessante opfriscursussen en opleidingen volgen. Veel van onze
medewerkers hebben naast hun functie een unieke expertise, dit juichen we toe!
Een contract voor 20-34 uur per week

Wij zoeken een leuke collega die:
met alle plezier buiten (stoere) activiteiten doen;
graag sport en spel met kinderen doen;
muzikale, kunstzinnige of andere aanvullende kwaliteiten hebben;
stevig in zijn of haar schoenen staan en inventief zijn;
bewust in het leven staan; groen en duurzaam;
affiniteit hebben met onze door antroposofie geïnspireerde visie.
Salaris conform de cao Kinderopvang (bruto fulltime salaris tussen €1864 en €2544)

Wij vragen:
een relevant diploma. Denk aan PW 3 en 4, Pedagogiek, Creatieve therapie en
maatschappelijk werk (Kijk hier voor alle relevante opleidingen);
in het bezit zijn van een rijbewijs om met de bedrijfsauto kinderen op te halen van school
relevante ervaring met kinderen;
mannen worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Over ons:
Panta Rhei en Panta Paideia zijn kinderdagverblijven en BSO’s die goed aansluiten bij
ouders die hun kinderen graag bewust willen opvoeden. Wij zijn al meer dan 20 jaar
groen, werken met eerlijke producten en materialen, hoog opgeleide pedagogisch
medewerkers en bieden een inspirerende omgeving voor zowel kinderen als
medewerkers.
Onze medewerkers hebben een open houding: 'Wie ben jij, wat heb je nodig en wat kan
ik voor je doen om je daarbij te helpen?’ Zo kan het kind zich echt laten zien en is vrij om
zichzelf en talenten te ontplooien. Wij scheppen voorwaarden en bieden stimulans voor
ontwikkeling op alle gebieden. Dit alles in een warme, huiselijke, uitdagende en groene
omgeving.

Interesse?
Stuur een gemotiveerde mail met c.v. naar Hadewych Bakkers:
h.bakkers@kcpantarhei.nl

Wij hopen je te ontmoeten!

