VACATURE: PEDAGOGISCH
MEDEWERKER BSO+ BIJ DE
KAARDEBOL TE ZUTPHEN
Dikketje Dap Kinderopvang is per direct op zoek naar een
enthousiaste pedagogisch medewerker die de ambitie heeft
om werkzaam te zijn op een BSO+ groep.

Dikkertje Dap biedt:
BSO+ De Kaardebol
BSO+ De Kaardebol is van start gegaan op 29 maart 2021.
De BSO+ is een buitenschoolse opvang met een ‘plus’ voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een gewone
BSO kan deze ‘plus’ niet of te weinig bieden. De BSO+ is een
kleinschalige combinatiegroep van maximaal 9 kinderen met
twee vaste pedagogisch medewerkers.
Als pedagogisch medewerker bij de BSO+ ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en
verzorging van kinderen tussen de 4 en 13 jaar. De BSO+ groep
werkt met een duidelijke structuur waarbij aandacht is voor
ieders behoefte. De opvang vindt plaats in een groene
omgeving. Als pedagogisch medewerker weet jij verschillende
creatieve activiteiten neer te zetten op dit groene terrein,
waaronder bakken, koken en wroeten in de moestuinen.

•

een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd voor
minimaal 15 uur per week.

•

een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd met
uitzicht op een vast
dienstverband.

•

een rijke werkomgeving
waarbij je kan sparren met
anderen en ondersteund
wordt door o.a. Lindenhout,
Zozijn en Gemeente Zutphen.

•

aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling en groei.

Ben jij?
• in staat overzicht te houden en in te springen op de vraag en behoeften van de BSO+ kinderen;
• stressbestendig, goed in relativeren en sta je stevig in je schoenen om uitdagingen met kinderen
met extra begeleidingsbehoefte aan te kunnen;
• creatief in het bedenken van passende activiteiten op het groene terrein;
• flexibel inzetbaar en flexibel in het omgaan met omstandigheden;
• in staat veilig en zelfstandig te werken;
• in het bezit van een diploma waarmee je op een BSO groep mag werken conform cao
Kinderopvang (minimaal niveau 4)?

Herken jij jezelf in de bovenstaande punten? Solliciteer dan snel!
Stuur je CV en gemotiveerde sollicitatiebrief naar: Elsemieke Veenendaal - Hieselaar:
elsemieke@kinderopvangdikkertjedap.nl
Voor vragen neem gerust contact op: 085 – 77 33 752.

