Ontdek de wereld met een glimlach!
Wie zijn wij?
SWW kinderopvang is een 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!
Wat ga je doen?
In de rol van chauffeur start je werkdag ’s middags met een kort overleg met je collega’s en
haal je vervolgens de kinderen op van school en breng je de kinderen veilig naar BSO de
Boemerang en BSO Kicken. Als chauffeur zorg jij voor een ontspannen en gezellige rit. Je bent
het visitekaartje van ons bedrijf. Eenmaal op de BSO kan jij ook ingezet worden om de kinderen
van en naar sportclubs te brengen. Daarnaast kan je ondersteunen met huishoudelijk taken
zoals fruit verdelen, keuken netjes houden etc.
Wie ben je en wat kun je?
Je bezit over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en begrijpt het belang van veiligheid
wanneer het gaat om begeleiden van kinderen in het verkeer. Je kunt goed overleggen met je
collega’s en hebt een positieve instelling. Daarnaast ben je tussen de 5 en 8 uur per week
beschikbaar, verdeeld over drie middagen in de week. Je wordt vrolijk van kinderen in de
leeftijd van 4-12 jaar en je bent daarnaast graag onze ambassadeur op het schoolplein. Je hebt
een afgeronde MBO opleiding op minimaal niveau 2, zoals Helpende zorg en welzijn of horeca
gastheer/-vrouw. Je bent in het bezit van rijbewijs B (minimaal 1 jaar) en woonachtig in de
directe omgeving. Tenslotte ben je bereid een rijvaardigheidstest te doen en is actuele VOG
(continu screening) een vereiste om te mogen werken met kinderen.
Wat biedt SWW Kinderopvang je?

-

Een salaris tussen de € 1.885.- en € 2.331,- bruto per maand o.b.v. een 36-urige
werkweek, afhankelijk van ervaring;

-

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

-

Een enthousiaste en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng, nieuwe
ideeën en ontwikkeling;

-

Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging.

Ben jij die sociale en enthousiaste ervaren chauffeur die uitstekend om kan gaan met
kinderen tussen de 4-12 jaar? Reageer dan nu! Stuur je C.V. en motivatiebrief voor 13
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.

