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.

Wegens uitbreiding bij KDV/BSO Villa Willemina in Purmerend zijn wij op zoek naar:

Pedagogisch Medewerkers
Voor gemiddeld 24 tot 34 uur per week
Villa Willemina is gevestigd in de Jaap van Praag locatie van De Zorgcirkel in Purmerend. Deze
opvanglocatie is op 1 dag na, het gehele jaar, 7 dagen per week geopend van 06.30 – 23.30 uur en
biedt opvang in huiselijke sfeer vanaf baby tot en met einde basisonderwijs. De Zorgcirkel en SKDH
hebben met dit concept een gezamenlijke droom, namelijk om jong en oud met elkaar te verbinden.
Wat ga je doen?
Als pedagogisch medewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor een fijne en stabiele
omgeving waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Je draagt zorg voor de dagelijkse
begeleiding van de kinderen. Je begeleidt en organiseert activiteiten die aansluiten bij het pedagogisch
beleid en natuurlijk de behoefte van het kind. Verder houd je goed contact met de ouders/verzorgers en
neem je deel aan teamvergaderingen en werkoverleggen.
KDV/BSO Villa Willemina
De locatie KDV/BSO Villa Willemina gaat uitbreiden. Daarom zijn wij op zoek naar meerdere
pedagogisch medewerkers. Hiervoor hebben wij onderstaande vacatures:
- KDV Villa Willemina, peutergroep voor gemiddeld 25,5 en 34 uur per week;
- KDV Villa Willemina, babygroep voor gemiddeld 24 uur per week;
- Allround Pedagogisch Medewerker voor gemiddeld 24 uur per week.
Aangezien deze locatie ook in de weekenden geopend is vragen we van iedere medewerker om één
weekend per maand beschikbaar te zijn voor werk.
Ben jij het die wij zoeken?
Wij maken graag kennis met jou als je:
• Beschikt over een afgeronde MBO 3/4 of HBO opleiding in relevante richting;
• Aantoonbaar kan maken dat je beschikt over 3F taalniveau;
• Affiniteit hebt met kinderen van 0 tot en met 12 jaar;
• 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.
Aangenaam kennis te maken!
Zijn wij op zoek naar jou en ben jij de aangewezen persoon om Villa Willemina te komen versterken?
Geef aan wat je wensen zijn qua vacature en dan maken we graag kennis met jou! Stuur jouw CV en
motivatie voor 1 augustus aanstaande naar sollicitaties@skdh.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

