Wie zijn wij?
SWW kinderopvang is een warme, gezellige en informele kinderopvangorganisatie in
Winterswijk waar 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. Met ons veelzijdige aanbod komen wij tegemoet aan de wensen van
ouders/verzorgers. Daarnaast houden wij van gezelligheid, korte lijnen en persoonlijk contact
met elkaar! Als medewerker word je gezien bij SWW.
Wat ga je doen?
De babygroepen bij SWW beschikken over speciaal ontworpen binnen- en buitenruimtes met
daarbij leeftijdsgebonden spelmateriaal. Het hechte team is als geen ander in staat om rust te
creëren in de soms hectische omgeving. Met je collega’s geef je warmte en aandacht aan onze
allerkleinsten. De liefdevolle zorg voor de kleintjes is bij jou als pedagogisch medewerker op de
babygroep in goede handen. Kinderen hebben vanaf het allereerste begin behoefte aan een
wereld vol interactie en ontwikkelingsmomenten. Baby’s leren zoveel in zo’n korte tijd. Als
pedagogisch medewerker speel jij hierin een cruciale rol. Tussen de slaapjes door geef je een
fles, proef je aan de eerste hapjes fruit en groenten of doe je een activiteit: samen een boekje
lezen of bouwen met de blokken, of verven. Alle stimulans en indrukken die jij biedt als
professional helpen de baby’s een volgende stap te maken in hun ontwikkeling. Je bent erbij als
ze leren staan of lopen. Hoe gaaf is dat??! Naast de groepstaken hebben wij vaak interessante
en wisselende werkgroepen waaraan je kunt deelnemen en doen we veel leuke dingen samen.
We zijn een hechte organisatie en voegen graag een pedagogische topper aan ons team toe!
Wie ben je en wat kun je?
Je houdt ervan om ouders te ontzorgen en hen een prettige start van hun werkdag te geven
door een goede en warme overdracht te houden. Daarnaast deel je je passie met ons in het
begeleiden/ stimuleren en verzorgen van de kinderen in hun eerste levensfase.
Je beschikt over een afgeronde opleiding die kwalificeert voor het werken in de kinderopvang.
Dit zijn er meer dan je denkt! Zie https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheckkinderopvang, of je diploma kwalificeert. Daarnaast heb je de cursus werken met baby’s (IKK
proof) behaald én taalniveau 3F of ben je bereid deze te halen. Tenslotte ben je bereid om op
andere locaties van de SWW te gaan werken.
Wat biedt SWW Kinderopvang je?

-

Een salaris conform CAO kinderopvang schaal 6, trede is afhankelijk van opleiding en
ervaring.
Diverse opleidingsmogelijkheden.

-

Een warme en gezellige organisatie waarbij er korte lijnen zijn en mogelijkheden tot
diverse werkgroepen.

-

Een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een collectieve zorgverzekering,
reiskostenregeling, een gunstige pensioenregeling en een eindejaarsuitkering;

-

Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging.

Ben jij die warme, gezellige teamplayer? Reageer dan nu! Stuur je C.V. en motivatiebrief voor
16 januari 2022 naar info@swwbv.nl. We drinken graag een kop koffie met je en kijken samen
naar de mogelijkheden. Meer informatie over de SWW Kinderopvang is te vinden op
www.swwkinderopvang.nl.

