Gezocht: Pedagogische medewerker Buitenschoolse opvang

Ivm groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega's.
Ben jij die energieke en enthousiaste collega die het leuk vind om elke dag weer spannende en vernieuwende activiteiten te doen met
kinderen?
Sta jij stevig in je schoenen, heb je een natuurlijk overwicht op de groep en kun jij dagelijks met creativiteit en humor sturing geven aan
het opvangproces?
Houd jij het groepsproces en pedagogisch klimaat goed in de gaten zonder de wensen en behoeften van het individuele kind daarbij uit
het oog te verliezen?
Is een laagdrempelige manier van communiceren je op je lijf geschreven en vind je het leuk om dagelijks contact te hebben met kinderen,
ouders en natuurlijk collega's?
Heb jij bijzondere talenten die je in wilt en kunt zetten op je werkplek? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wordt van een nieuwe medewerker verwacht?
-evt. verzorgen van vso momenten
-begeleiden van tussenschoolse opvang bij OBS Ter Borch
-voorbereidingen treffen voor de opvang dag op de Blokhut
-ophalen van kinderen van de scholen
-verzorging en begeleiding van het tafelmoment met de kinderen
-voorbereiding en uitvoering van activiteiten
-overdracht naar ouders

Werktijden zijn in schoolweken van 11.30-18.00 uur. In vakanties werken we met afwijkende programma's en roosters.

Wij zijn op zoek naar een enthousiast en flexibele collega die elke dag weer zin heeft om kinderen een leuke dag te bezorgen. Iemand
met affiniteit en ervaring in het werken met kinderen, bij voorkeur minimaal 2 jaar in een soortgelijke werksetting. Je moet in het
bezit zijn van een kindgericht diploma dat kwalificeert voor de kinderopvang (minimaal MBO 4, bv SPW, SCW, Sport en Bewegen,
PABO, SPH, ALO, Minerva)

BSO de Blokhut is een actieve en zich steeds ontwikkelende BSO in het zuiden van de stad Groningen. We vangen dagelijks zo'n 230
kinderen op. We hebben een gevarieerd medewerkersteam (jong en oud, man en vrouw en van diverse achtergrond). De Blokhut is
een lerende organisatie, waarbij iedereen van en met elkaar leert en waar we voortdurend streven om gezamenlijk tot een hogere
kwaliteit te komen. We werken vanuit zelfsturende teams. Onze missie en visie is dat we zeggen wat we doen en we doen wat we
zeggen. Daarbij willen we van elke dag een klein feestje maken.

Wil jij een bijdrage leveren aan ons leuke en energieke team? Mail dan je CV, met motivatiebrief en pasfoto.
Vermeld in je brief ook even welke talenten jij in zou brengen in ons team. We zoeken nadrukkelijk mensen met kennis en ervaring
rondom buiten en natuur, drama en dans en of techniek. Maar ook andere talenten zijn welkom.

Voor meer informatie kun je bellen met Karin of Gerdie 050 5268813 (di en do morgen)
Soort dienstverband: Tijdelijk

