SKDH biedt de basis voor persoonlijke en sociale groei en stimuleert de ontwikkeling van elk kind.
Het is onze ambitie om optimale kansen te creëren voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland.
Zij kunnen zo hun talenten en vaardigheden ontwikkelen en deze optimaal benutten zodat zij uitgroeien tot betrokken mensen.
Want, het kind van vandaag is de volwassene in de wereld van morgen.
Vandaag geef je een baby de fles, morgen sta je te knutselen met peuters
en overmorgen ben je buiten aan het ravotten met de kinderen van de BSO.
Kortom, geen dag is hetzelfde. Maar, iedere dag brengt je veel voldoening en waardering.

Voor onze locaties in Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Winkel en Purmerend zijn wij op zoek naar:

Pedagogisch Medewerkers
voor gemiddeld 0 tot 18 uur per week
Wat ga je doen?
Als Pedagogisch Medewerker werk je met en voor kinderen op zowel kinderdagverblijven als
peuterspeelleergroepen en buitenschoolse opvanglocaties. Je bent samen met je collega’s
verantwoordelijk voor een fijne en stabiele omgeving waarbinnen ieder kind zich optimaal kan
ontwikkelen. Je begeleidt en organiseert activiteiten die aansluiten bij het pedagogisch beleid en
natuurlijk de behoefte van het kind.
Flexpool
In eerste instantie werk je als pedagogisch medewerker op oproep basis vanuit de Flexpool en word je
op diverse locaties voor SKDH ingezet zodat je bekend raakt met de opvangsoorten die SKDH biedt en
het pedagogisch beleid dat SKDH voert. De locaties waar je op ingezet kan worden zijn onze locaties in
Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Winkel en Purmerend. Zo is geen enkele dag hetzelfde, alleen dat je iedere dag
met enthousiaste kinderen mag werken. Belangrijk om te weten is dat de locatie in Purmerend (Villa
Willemina) op 1 (studie)dag na, het gehele jaar 7 dagen per week geopend van 06.30 – 23.30 uur. Het
(eventueel) krijgen van uren op contract hangt af van de mate van beschikbaarheid.
Ben jij het die wij zoeken?
Wij maken graag kennis met jou als je:
• Beschikt over een afgeronde MBO 3/4 of HBO opleiding (conform CAO Kinderopvang);
• Aantoonbaar kan maken dat je beschikt over 3F taalniveau;
• Affiniteit hebt met kinderen;
• Open staat voor vernieuwing met betrekking tot kwaliteit;
• Beschikt over een goede dosis enthousiasme, motivatie en creativiteit;
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken;
• Een flexibele werkhouding hebt;
• Out of the box kan denken;
• Beschikt over goede contactuele eigenschappen.
Het is een pre als je in het bezit bent van een geldig EHBO en BHV diploma.
Aangenaam kennis te maken!
Zijn wij op zoek naar jou en ben jij de aangewezen persoon om deze locaties op oproep te komen
versterken? Dan maken we graag kennis met jou. Stuur jouw CV en motivatie naar sollicitaties@skdh.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

