Ben jij die vroege vogel, die zingend
naar het werk komt? Werk jij graag met
kinderen en in de ochtend positief en
gezellig. Dan zoeken wij jou!

Informatie over SOKS
SOKS Haarlemmermeer biedt voor zes openbare basisscholen in de
Haarlemmermeer buitenschoolse opvang binnen de vertrouwde omgeving van de
school met één doorgaande pedagogische lijn. We zijn ver met de samenwerking
tussen school en BSO, zowel op de werkvloer als in de bestuurlijke lijn. Op weg naar
IKC’s. Daarmee hebben we een uniek concept in handen dat goed is voor de
ontwikkeling van kinderen.
In verband met de groei van locatie Buutvrij waar we opvang bieden voor kinderen
van basisschool ’t Joppe zoeken wij een:
Pedagogisch medewerker Voorschoolse Opvang (VSO)
Wat zijn jouw taken?
• Begeleiding van kinderen in de basisschool leeftijd vóór schooltijd
• Contact onderhouden met ouders en leerkrachten
Werktijden:
Voorschoolse opvang: dinsdag en donderdag van 7:00 tot 8:45 uur.
Naar wie zijn wij op zoek?
• Je bent in het bezit van een diploma van een van de volgende opleidingen:
SPW/PW 3/4 of Sport en Bewegingsbegeleider 3/4, HBO SPH of PABO
• Je bent initiatiefrijk, enthousiast en hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een creatieve en kindgerichte werkhouding
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer
• Je communicatie vaardigheden zijn goed
Wat bieden wij ?
• Een leuke baan in de buitenschoolse opvang op een locatie waarbij school
en BSO nauw met elkaar in verbinding staan en goed samen werken.
• Een goede werksfeer waarbij veel ruimte is voor eigen initiatief
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO kinderopvang in schaal 6 €2139,- /
€2913,- op fulltime basis
• Mogelijkheid om extra in te vallen, ook bij de andere IKC van SOPOH/SOKS
Heb je interesse?
Stuur dan een mailtje met jouw motivatie en CV naar: heidi.witjes@sopoh.nl
Ook als je interesse hebt in andere werktijden of dagen, neem gerust contact op
voor de mogelijkheden.

