Met lef, vertrouwen en volop in beweging de toekomst tegemoet.

Met ingang van 1 augustus 2022 zijn we op zoek naar

Pedagogisch medewerkers
(uren in overleg)
Voor regulier, kortdurende en langdurige vervanging
CBO Noardwest Fryslân Onderwijs & Kinderopvang biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en
kinderopvang. Hiervoor hebben we 17 locaties in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden.
Afhankelijk van de locaties bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.
www.cbo-nwf.nl

Werkzaamheden
▪ Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
▪ Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door
middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
▪ Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum.
▪ Houdt de ontwikkeling bij van kinderen en rapporteert of informeert hierover (periodiek) de coördinator
KDV.
▪ Informeert bij kennismaking de ouders/verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten
(dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen.
▪ Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep.
Wij zoeken tevens iemand die:
▪ Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
▪ Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.
▪ Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.
▪ Beschikt over een MBO-diploma.
▪ In bezit is van 3F (Taal), VVE en EHBO diploma.
▪ Beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
▪ Een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de IKC’s.
Wij bieden:
▪ Een afwisselende functie in een fijne werkomgeving, met een enthousiaste, betrokken en gemotiveerde
teams, ouders en kinderen waarin een prettige sfeer wordt samengewerkt.
▪ Een aanstelling conform de CAO-Kinderopvang , salarisschaal 6.
▪ Collegiale ondersteuning.
Kandidaten worden verzocht voor 21 mei aanstaande een motivatiebrief voorzien van een cv te sturen naar
Stichting CBO Noardwest Fryslân, t.a.v. mevrouw M. Jukema.
Academiestraat 30, 8801 LJ Franeker of naar: m.jukema@cbo-nwf.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jukema telefonisch te bereiken tijdens kantooruren via
0517-391081

