Gezocht:
Flexibele Pedagogische medewerkers
(oproepbasis)
Ontdek de wereld met een glimlach!
Wie zijn wij?
SWW kinderopvang is een kinderopvangorganisatie in Winterswijk waarbij alle kinderen tussen
0 en 13 jaar welkom zijn. Wij hebben oog voor ieder kind waarbij we een veilig, liefdevol,
avontuurlijk, tweede thuis aanbieden om zo met de beste begeleiding te ontdekken en te
ontwikkelen. Bij SWW werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers die de kwaliteit van
hun pedagogisch handelen blijvend onder de aandacht houden. In kindvriendelijke
accommodaties werken vaste teams aan de vier pedagogische opvoedingsdoelen: emotionele
veiligheid, het ontwikkelen van persoonlijke competenties, het eigen maken van waarden en
normen en het ontwikkelen van sociale competenties. Met ons veelzijdige aanbod komen wij
tegemoet aan de wensen van ouders/verzorgers.
Wat ga je doen?
Je kijkt op een creatieve en actieve manier naar de opvang van kinderen. Je bedenkt met je
collega’s activiteiten waarbij de kinderen kunnen ontspannen en volop kunnen spelen. Er wordt
flexibiliteit, inzet en betrouwbaarheid van je gevraagd.
Wat kun je?
- Afgeronde opleiding PW (niveau 3 of 4), SPH of andere opleiding die kwalificeert voor het
werk in de BSO/ Kinderopvang; Op https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheckkinderopvang kun je je diploma checken;
- Je voldoet aan de taaleis niveau 3F;
- Kennis van de ontwikkelfases van een kind;
- Je hebt ervaring op de buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf of een soortgelijke
omgeving zoals een (sport/cultuur) vereniging;
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandig als in team
functioneren;
- Kennis van de methode piramide is een pré.
Wat biedt SWW Kinderopvang je?
- Een salaris conform CAO kinderopvang schaal 6, trede is afhankelijk van opleiding en
ervaring.
- Een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder: reiskostenvergoeding als je meer
dan 10 km van SWW af woont, een gunstige pensioenregeling en een
eindejaarsuitkering.
- Een enthousiaste en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng, nieuwe
ideeën en ontwikkeling.
- vaste uren op termijn behoort tot de mogelijkheden.
Ben jij die leergierige, flexibele en enthousiaste persoon die wij zoeken? Reageer dan nu!
Stuur je C.V. en motivatiebrief voor 13 juni 2021 naar jacquelienwieggers@swwbv.nl. Meer
informatie over de SWW Kinderopvang is te vinden op www.swwkinderopvang.nl.

