Pedagogisch Medewerker Dagopvang
(27-36 uur per week)
Ben jij die verantwoordelijke, energieke persoon die graag wilt meebouwen aan een
professioneel en enthousiast team in een gloednieuw kindcentrum? Dan maken wij graag
kennis met jou!
AKROS Kinderopvang bouwt mee aan IKC de Vindplaats. In oktober 2022 starten we met
een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij zoeken twee ervaren pedagogisch
medewerkers voor de verticale groep voor 27 tot 36 uur per week.
De Vindplaats
De Vindplaats is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij werken vanuit
verschillende disciplines (opvang, onderwijs en zorg) en zijn er voor alle kinderen in de
buurt, omdat we geloven in een inclusieve en multidisciplinaire samenleving waarin
iedereen meedoet en er voor iedereen plaats is. In de Vindplaats werken we samen met
ruime blik, open houding, elkaar stimulerend, helder communicerend en met oog voor de
omgeving. Met hart en ziel beleven we plezier aan blije en nieuwsgierige kinderen. Lees
hier meer over het werken bij de Vindplaats.
Wat ga je doen?
• Je zorgt voor een veilige sfeer en je begeleidt en stimuleert kinderen bij hun
ontwikkeling;
• Je onderzoekt wat het kind bezighoudt en stemt je aanbod daarop af;
• Je creëert een omgeving die enerzijds veiligheid en anderzijds uitdaging biedt aan
alle kinderen in de groep;
• Je bent het aanspreekpunt voor diverse betrokkenen rondom het kind, de groep,
scholen en ouders/verzorgers.
Wat neem je mee:
• Een afgeronde (pedagogische) opleiding op mbo-niveau die kwalificeert voor het
werken in de kinderopvang. De opleidingsrichtlijnen zijn te vinden in de CAO
Kinderopvang 2021-2022 in bijlage 13;
• Een VVE Startblokken certificaat of bereid deze bij ons te behalen;
• Relevante werkervaring;
• Je hebt visie op het vakgebied, die staat voor de kinderen en voor professionaliteit,
met de energie om te bouwen aan ons enthousiaste team;
• Je bent nieuwsgierig: je stelt vragen, onderzoekt vooronderstellingen en wilt dingen
te weten komen;
• Je bent flexibel en houdt van een dynamische omgeving;
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen;
• Je hebt effectieve communicatieve vaardigheden;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Minimumeis is het
aantoonbaar voldoen aan de Amsterdamse Taalnorm: schrijven niveau B1/F2,
spreken en lezen niveau B2/F3.

Wat bieden wij?
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang, schaal 6 tussen
€2.155 - €2.935;
• Ruimte om je eigen talenten en kwaliteiten in te zetten;
• Aandacht voor jouw ontwikkeling d.m.v. scholing en trainingen;
• Werken bij een organisatie in Amsterdam-West die volop in beweging is;
• Een fijne, prachtige werkplek/locatie met betrokken en gezellige collega’s;
• Reiskostenvergoeding 0,19 ct. per km of 100% op basis van OV;
• Een eindejaarsuitkering van 3%;
• Mogelijkheid voor een fietsplan – vitaal naar je werk;
• Parttime mogelijkheden en flexibiliteit vanuit de werkgever;
• Combi vacatures mogelijk, met uitbreiding van je uren;
• Doorgroeimogelijkheden;
• Tegemoetkoming zorgverzekering;
• Een ongekend gevoel van voldoening dat jij iets bijdraagt aan de toekomst van de
kinderen;
• Altijd uiterlijk de 23e van de maand je salaris!
Interesse?
Stuur dan voor 25 juli 2022 je CV en motivatie via email naar sollicitatie@akrosamsterdam.nl. Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan contact op met Else
Oostendorp via e.oostendorp@akros-amsterdam.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 29 augustus t/m 2 september
2022.

