Ontmoet & groet je nieuwe collega’s
We hebben diverse vacatures en vertellen je daar graag meer over op
maandagavond 20 mei 2019.
Vacatures
We zoeken voor diverse locaties pedagogisch medewerkers. Zo staan de volgende vacatures open:
• Sam&billy
BSO
16 uur
• Sam&gijsje
KDV
24 uur
• Sam&gijsje
KDV
32 uur
• Sam&ronja
combinatie peuterspelen VVE en BSO
16 uur
• Sam&pippi
combinatie peuterspelen VVE en BSO
24 uur
• Sam&pebbles
combinatie KDV, BSO en peuterspelen VVE
24 uur
• Sam&pluk
groen KDV
24 uur
• Sam&okki
BSO
8 uur
• Sam&minoes
combinatie peuterspelen VVE en BSO
16 uur
• Cluster Zandweerd
flexschil (combinatie KDV en BSO)
24 uur
Wat kun je deze avond van ons verwachten?
Wij vertellen je meer over onze organisatie, zodat je weet wie wij zijn en waarom we de dingen doen
zoals we ze doen.
Wat verwachten wij deze avond van jou?
Natuurlijk willen we ook graag iets van jou weten. Daarom maak je in 2 korte rondes kennis met een
pedagogisch medewerker en een manager. Daarnaast vragen we je om je kwaliteiten en
vaardigheden kort maar krachtig op papier te zetten. De volgende dag nemen we contact op om te
horen of je nog steeds enthousiast bent om bij ons te komen werken. In dat geval maken we een
vervolgafspraak om door te praten over een specifieke functie.
Algemene informatie
De functies waar we deze avond voor werven, zijn allemaal functies in de kinderopvang. Hiervoor
heb je diploma’s nodig waarmee je in de kinderopvang mag werken, dus minimaal SPW 3 of
vergelijkbaar. Heb je aanvullende diploma’s dan horen wij dat natuurlijk graag. Wanneer je binnen
het peuterspelen aan de slag wilt vragen we een VVE-certificaat en een bewijs van de Nederlandse
taalbeheersing op 3f-niveau. Of je nu veel ervaring hebt, nog lerend of juist herintredend bent, het
maakt voor ons niet uit. Een enthousiast houding is naast het hebben van de juiste diploma’s wel fijn.
Wil je ons ontmoeten & groeten?
Meld je dan snel aan! Bel of app via 06- 25341869 en laat weten dat je komt. We zien je dan graag op
maandagavond 20 mei 2019 op Bureau Beestenmarkt, het kantoor van Raster en Sam&ko aan de
Brinkgreverweg 3. Vanaf 19 uur staat de koffie klaar, we starten om 19.30 uur.

