CKC Drenthe is op zoek naar pedagogisch medewerkers
(Verschillende vacatures van 8 t/m 30 uur per week)
Wil jij iedere dag het beste voor kinderen betekenen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
CKC Drenthe is een snel groeiende organisatie op het gebied van onderwijs en kinderopvang. De
organisatie kent 30 kindcentra in 6 gemeenten. Op onze kindcentra worden opvang en onderwijs
aangeboden vanuit één team, één visie en één organisatie. Dit maakt de organisatie bijzonder. Als
pedagogisch medewerker maak je deel uit van het gehele kindcentrumteam en werk je samen met
collega’s uit de onderwijsgroepen aan een toonaangevend aanbod in opvang en onderwijs voor alle
kinderen binnen het kindcentrum. Voor pedagogisch medewerkers biedt het werken in onze
kindcentra de mogelijkheid om je door te ontwikkelen binnen onderwijs en/of kinderopvang.
De functie
De functie van pedagogisch medewerker binnen CKC Drenthe biedt afwisseling en uitdaging, binnen
een professionele en betrokken organisatie. Naast het volgen van opvang gerelateerde opleidingen,
biedt het werken in een kindcentrum ook kansen en mogelijkheden voor meer algemene of
onderwijs gerelateerde scholing en/of ontwikkeling. De kinderopvang binnen CKC Drenthe is een
jonge organisatie met enthousiaste collega’s. De werkzaamheden zien er in grote lijnen als volgt uit:
- opvang van kinderen van 0-13 jaar gedurende de tijd dat ze bij ons zijn;
- begeleiden en verzorgen van de kinderen volgens het pedagogisch werkplan;
- organiseren van een ontwikkelingsgericht en uitdagend activiteitenaanbod voor de kinderen;
- samen met de onderbouw van het onderwijs invulling geven aan een sterke doorgaande lijn van
peuter naar kleuter.
Wat bieden wij jou?
Een afwisselende en uitdagende functie binnen onze kindcentra. De invulling van de functie kan op
korte termijn starten. Voor het aantal uren per week zijn verschillende mogelijkheden bespreekbaar.
Inschaling conform CAO Kinderopvang, schaal 6. We starten ook dit jaar op verschillende nieuwe
locaties. Dat betekent dat er naast vacatures in grotere teams, ook mogelijkheden zijn voor meer
ervaren pedagogisch medewerkers om een eigen locatie vanaf het begin te starten.
Deze functie vereist van jou
- diploma kindgerichte opleiding op MBO of HBO-niveau; VVE-diploma en taaltoets zijn een pré;
- minimaal 8 uur per week beschikbaar;
- professioneel en vaardig in het begeleiden en verzorgen van kinderen;
- enthousiast, betrokken, flexibel en samenwerkingsgericht;
- oog voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, in staat kinderen hierbij te begeleiden.
Reageren:
Kandidaten worden verzocht te reageren door een sollicitatiebrief met CV te mailen aan mw. A.
Bezuyen, directeur stichting CKC Drenthe Kinderopvang via kinderopvang@ckcdrenthe.nl. Meer
informatie is te verkrijgen bij Ronneke van der Molen, tel 0592 – 4098 65.

