Word jij onze nieuwe collega op peutergroep en BSO de Bouwsteen in Boskoop? Als je bij Kind & Co
werkt betekent dat gezelligheid, persoonlijke ontwikkeling en een stabiele werkomgeving. We vinden
het belangrijk dat je plezier hebt.

Werken bij peutergroep en BSO de Bouwsteen
Op peutergroep de Bouwsteen in Boskoop werk je samen met je collega op een groep van 16
kinderen aan hun ontwikkeling. Peutergroep de Bouwsteen is gevestigd in de Eben-Haëzerschool. Er is
veel aandacht voor ouder en kind en de reformatorische identiteit. De samenwerking met de school is
erg goed, waardoor je uiteindelijk onderdeel zal zijn van een groter team. Jouw werkdag op de
peutergroep wordt dinsdag (met uitzicht op meer).
Wij zijn voornemens om na de voorjaarsvakantie een BSO te gaan starten. Op de BSO vang je
kinderen op in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderen mogen vrij spelen, maar er worden ook dagelijks
activiteiten georganiseerd. Jouw werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag (mogelijk kan dit
nog wisselen). Tevens is er extra invalwerk mogelijk. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer en beschikt over voldoende parkeergelegenheid.
Herken jij jezelf hierin:
• hebt een groot hart voor kinderen;
• weet overzicht te houden en structuur te brengen;
• verzint dagelijks de leukste activiteiten;
• hebt ervaring met de Uk & Puk of Piramide methode, een 3F certificaat of VE-certificaat;
• hebt een relevant diploma; denk aan een mbo-diploma Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of
een hbo-diploma Pedagogiek, Onderwijsassistent, of Pabo. Bekijk de kwalificatie-eis voor
pedagogisch medewerkers. Wist je dat je ook aan de slag kan met een nog niet afgeronde
HBO opleiding of een buitenlands diploma? Lees hier meer.
• hebt affiniteit of werkervaring met kinderen, bij voorkeur in de leeftijd van 2 tot en met 4
jaar;
• beheerst de Nederlandse taal goed;
• hebt een open en flexibele houding en je communiceert helder en duidelijk.
Dit biedt KMN Kind en co
Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn niet alleen bezig met vandaag maar
ook met jouw toekomst. Je blijft jezelf ontwikkelen door scholing, onderlinge feedback en persoonlijke
aandacht. Je krijgt een jaarcontract voor ca 20 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband;
€ 2.128,- tot € 2.899,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO Kinderopvang) op basis van een 36-urige
werkweek;
Ben je geïnteresseerd en beschik je over een diploma waarmee je mag werken in de kinderopvang?
Stuur dan een e-mail naar k.rouwenhorst@kmnkindenco.nl.
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen clustermanager Irma Schippers via 0646460044 of i.schippers@kmnkindenco.nl

