VACATURE
Peutercentra Beverwijk zoekt een:
Pedagogisch medewerker BSO (20 uur per week)

Waar kom je te werken?
Vanaf januari/februari 2019 start Peutercentra Beverwijk in de gemeente Beverwijk met
buitenschoolse opvang bij basisschool “De Sterrekijker” in Beverwijk.
We hebben een duidelijke pedagogische visie, waarmee we kinderen stimuleren zich
spelenderwijs te ontwikkelen. We vinden de samenwerking met het peutercentrum en de
basisschool belangrijk voor een optimaal veilige en uitdagende omgeving voor kinderen.
Tegelijkertijd stellen we ouders in staat werk en de zorg voor hun kinderen te combineren.
Informatie BSO de Sterrekijker
De BSO de Sterrekijker start met één groep en kan gebruik maken van diverse ruimtes van
het peutercentrum en de school. We zitten in de opstartfase, dus er is veel ruimte voor eigen
inbreng van de nieuwe medewerker.
De werkzaamheden starten in januari/februari en het is in eerste instantie een functie als
pedagogisch medewerker BSO voor 20 uur per week (uren worden verdeeld over de
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
Er is voor de kinderen de mogelijkheid om te bewegen in de gymzaal. We hebben een
speelzaal waar kinderen zelf kunnen ravotten of gestructureerd bv een dansles of yoga
kunnen volgen. Onze buitenruimte is een natuurspeelplaats met een boomstammenpad,
klimstam en een takkenhuis. Hier kunnen kinderen naar hartenlust spelen met takken en
zand.
Wat verwachten we van jou als pedagogisch medewerker BSO?
* Je hebt ervaring met het werken bij de BSO
* Je zorgt voor een veilige omgeving waarin kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen
* Je biedt kinderen een creatieve, uitdagende omgeving en begeleidt ze in hun individuele en
sociale ontwikkeling
* Je bent beschikbaar op maandag, dinsdag woensdag en donderdag

* Je kunt goed samenwerken en ziet het belang van de samenwerking met de basisschool
en de doorgaande lijn met het peutercentrum.

Wie ben jij?
* Je hebt een diploma van een kind- of sportgerichte MBO- of HBO-opleiding, conform de
eisen van de CAO
* Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
* Je bent een pionier; je vindt het leuk om mee te denken over het opzetten en de groei van
de buitenschoolse opvang
* Je kunt goed organiseren en zowel in teams als zelfstandig werken
* Je bent ondernemend en steekt graag de handen uit de mouwen
* Je weet hoe je aan moet sluiten bij de interesses van kinderen van 4 tot 13 jaar en hoe je
hen kunt betrekken.
Wat neem je verder mee?
* een relevante MBO of HBO opleiding
* het vermogen om warme relaties op te bouwen met kinderen en je altijd verdiept in de
behoeften en vragen van ouders;
* goed alleen kunnen werken maar je bent ook een teamplayer.
Wat bieden we jou?
* Een uitdagende baan waarin je de ruimte krijgt om de BSO in te richten en te laten groeien
tot een veilige, ontwikkelingsgerichte, sportieve en creatieve BSO.
* Je werkt in een creatieve omgeving met voldoende ruimte voor eigen initiatief,
samenwerking met onderwijs en de mogelijkheid tot scholing
* Inschaling conform CAO, afhankelijk van je ervaring.
* Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Stuur een mail met motivatie en CV. Maak ons duidelijk wat jouw talent is, in welk profiel jij
jezelf herkent en waarom jij de geschikte kandidaat bent voor de functie van pedagogisch
medewerker BSO!
Heb je belangstelling? Solliciteer dan direct en stuur uiterlijk 19 december a.s. een mail aan
mkocetanovic@welzijnswb.nl

