We zijn Sam&ko, een ambitieuze en professionele maatschappelijk georiënteerde
kinderopvang organisatie in Deventer. Met plezier en betrokkenheid verzorgen wij als
Sam&ko de opvang van kinderen op 24 locaties in Deventer. We zijn onderdeel van Raster.
In een veilige, vertrouwde en gezellige sfeer bieden wij kinderen, verspreid over Deventer,
een plek waar zij zich thuis voelen en waar de ouder(s) gezien en gehoord worden. Of het nu
gaat om baby’s, peuters of schoolgaande kinderen, in iedere wijk in Deventer zijn wij
vertegenwoordigd.

Voor Buitenschoolse opvang Sam&max zoeken wij een allround
pedagogisch medewerker voor 10 uur per week.
Je allround-schap kenmerkt zich doordat je plezier hebt in het samen met de kinderen
ontdekken wat je allemaal buiten kunt doen in de mooie speeltuin die Sam&max tot haar
beschikking heeft. Je vindt het ook leuk om met de kinderen te knutselen, te koken of een
spelletje te doen. Je weet de kinderen te betrekken bij het kiezen en uitvoeren van
activiteiten. Je vindt het vanzelfsprekend dat kinderen verantwoordelijkheid krijgen bij de
uitvoering en je stimuleert hun sociale ontwikkeling.
Voor de kinderen vervul je een voorbeeldrol, daarnaast ben je uitstekend in staat om met
zowel ouders als partners inhoudelijk te kunnen overleggen. Onze pedagogische visie is de
basis van waaruit je werkt.
We zijn gericht op samenwerken, zodat we meerwaarde bieden in de wijk. Dit doen wij door
samen te werken met het onderwijs en onze collega’s van Welzijn.
Je voldoet uiteraard aan de criteria die de Wet Kinderopvang stelt aan een pedagogisch
medewerker. Beschik je over aantoonbare vaardigheden om ingezet te worden op een VVElocatie en ben je digitaal vaardig dan is het helemaal fantastisch.
Wat vragen we:
- Flexibele en professionele houding;
- Voldoende beschikbaarheid (op maandag-dinsdag-donderdag);
- Enthousiaste en energieke persoonlijkheid;
- Je bent zelfstandig en kunt goed in een team werken;
- Je zoekt een baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen als professional en als mens;
- Minimaal diploma SPW 3 of gelijkwaardig.
Wat bieden we:
Je contract is in eerste instantie tot aan de zomer 2019 voor 10 uur per week, waarbij de
cao-kinderopvang van toepassing is.
Wil je reageren? Stuur dan z.s.m. jouw C.V. met motivatie naar a.broekman@rastergroep.nl.

