Sociale en enthousiaste BSO medewerk(st)er gezocht
Ben jij de pedagogisch medewerker die van kinderen houdt, structuur kan bieden, spelenderwijs
vaardigheden aan kan leren, ontwikkeling kan stimuleren, rapporteren, observeren, gesprekken kan
voeren met ouders en om kan gaan met kinderen die een rugzakje hebben? Dan ben jij de
aangewezen persoon om bij Road2School te solliciteren.
Gewenst profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Een afgeronde kindgerichte opleiding op MBO-3 en/of MBO-4 en/of Hbo-niveau;
Algemene vaardigheden op opvoedkundig, sociaal, creatief en verzorgend gebied;
De ontwikkeling van het kind kennen, beheersen en toe kunnen passen;
Ervaring met peuters en schoolgaande kinderen;
Kennis hebben van verschillende problematieken (DSM-IV);
Kwaliteiten om het individuele contact met het kind en het groepsgebeuren op een zodanige
wijze te kunnen hanteren dat ieder kind tot zijn recht komt;
Conflictsituaties te kunnen hanteren;
Nederlandse taal goed beheersen;
Goed kunnen samenwerken;
Flexibel kunnen zijn en snel kunnen schakelen;
Feedbackvaardigheden beheersen;
In het bezit zijn van de vaardigheid om de opvoeding te delen met ouders, verzorgers en/of
collega's;
Overzicht hebben en rust kunnen brengen op de groep;
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Pre: Behaalde 3F certificaat;
In het bezit van een EHBO certificaat of het willen behalen;
Kennis van de geldende eisen op gebied van veiligheid en hygiëne;
Bereid zijn om een VOG aan te vragen;

Wat bieden wij jou?
•
•
•
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Een kans om ervaring op te doen in het werkveld als pedagogisch medewerker bij een mooi en
hecht team;
Startdatum vanaf januari 2022;
Een min/max contract van minimaal 20 en maximaal 36 uur per week;
Werkdagen zullen zijn BSO uren, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag;
Vakanties en marge/studiedagen hele dagen;
Invallen op diverse groepen (baby of peuters);
Reiskostenvergoeding (vanaf 10 km);
Een gezellige, uitdagende en leerzame baan;
Een leuk, spontaan en gezellig team met veel expertise;
Salaris conform CAO.

Ben je geïnteresseerd in deze baan stuur dan een C.V. en een motivatiebrief naar
info@road2school.nl. Heb je vragen over de vacature kun je ook mailen maar ook contact op nemen
met S. Uittenbogaard 0651750276.

