Vacature: Pedagogisch medewerker
Soort Bedrijf

Kinderdagverblijf met NSO

Organisatie
omschrijving

Kinderdagverblijf met naschoolse opvang. Bij deze organisatie
krijgen de kinderen elke dag begeleiding van gezellige en lieve
leidsters. Ze doen verschillende activiteiten waarbij de kinderen
gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelingen binnen hun eigen
mogelijkheden. De kinderen die hier komen hebben een leuke mix
van verschillende culturen. Ook dit zorgt voor veel variatie in de
begeleiding van de kinderen.
De leidsters spreken Nederlands met de kinderen. Dit is om hen voor
te bereiden op de basisschool. Op de scholen op Bonaire wordt er
Nederlands gesproken. Deze organisatie wilt ervoor zorgen dat de
kinderen een goede basis hebben voordat zij naar school gaan. Bij
naschoolse opvang wilt deze organisatie ervoor zorgen dat de
kinderen zich goed kunnen ontspannen na een zware schooldag.

Functie-omschrijving
De stagiaire begeleidt de kinderen van 0-4 in hun dagelijkse verzorging. Daarnaast zal de
stagiaire ook organisatorische taken hebben. De stagiaire krijgt bij deze organisatie de
vrijheid om zelf te bepalen welke activiteiten zij gaan doen met de kinderen. Deze
organisatie vindt stagiaires waardevol omdat zij veel nieuwe kennis bezitten.
De stagiaire is fulltime aanwezig bij de organisatie maar krijgt ook de ruimte om aan
opdrachten te werken.

Opleidingsniveau stagiaire
MBO niveau 3 of 4

Profiel stagiaire
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lief zijn voor de kinderen
Zelfstandig kunnen werken
initiatief nemen
gemotiveerd
openstaan voor feedback
groep kinderen kunnen begeleiden
Houden aan beroepsgeheim
kennis willen opdoen
respectvol omgaan met collega`s ouders en kinderen

Voor hoeveel dagen per week ?
5

Wat biedt het bedrijf?
Een leuke en gezellige werk-en leeromgeving voor stagiaires.
Stagiaires mogen bij dit kinderdagverblijf zelf aangeven wat zij graag willen leren en
krijgen daar veel vrijheid in.
Ook is er een mogelijkheid voor stagevergoeding.

Hoeveel stagiaires kan dit bedrijf plaatsen?
4 stagiaires tegelijk

