Kinderdagverblijf Happy Days Uden-Zuid
Gezocht Pedagogisch medewerk(er)ster
Kinderdagverblijf Happy Days is op zoek naar een flexibele, enthousiaste pedagogische
medewerk(er)ster op basis van minimaal 20 uren en maximaal 36 uren per week. Je bent
naast je twee vaste dagen bij voorkeur alle andere werkdagen inzetbaar indien nodig.
Happy Days biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Happy Days is een kleinschalig
kinderdagverblijf op Uden-Zuid. Wij geloven in kwaliteit, professionaliteit en diversiteit.
Wij werken aan de creativiteit en individuele kwaliteit van ieder kind.
Kijk voor meer informatie op onze website www.kinderopvang-happydays.nl
Functieomschrijving
Als pedagogisch medewerk(er)ster ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor
de dagelijkse opvang, verzorging, educatie en ontspanning van kinderen. Je
werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•

Je biedt verzorging en stimuleert de ontwikkeling van het kind.
Je begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als individueel.
Je onderhoudt contacten met ouders/verzorgers en zorgt voor een goede
overdracht.
Je zorgt in samenwerking met collega’s voor de dagindeling op de groep en de
verdeling van de werkzaamheden.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voldoet aan de kwalificatie-eis van pedagogisch medewerker (cao Kinderopvang).
Je hebt een SPW3 of 4 diploma
Je hebt relevante werkervaring in de verzorging en begeleiding van kinderen van
0-4 jaar.
Je bent flexibel inzetbaar (in dagen en uren).
Je hebt de drive om jezelf steeds verder te ontwikkelen en je kunt kritisch naar
jezelf kijken.
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden (je spreekt correct
Nederlands. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die de taaltoets succesvol
hebben afgerond).
Je hebt een klantgerichte en servicegerichte instelling.
Je bent een echte teamspeler en bent in staat om opbouwende feedback te geven
en ontvangen.
Je hebt kennis van de verschillende ontwikkelingsfases van een kind.
Je hebt kennis van gezonde voeding en de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.
Je beschikt over kunstzinnige vaardigheden/talenten (is een pré).

Interesse?
Bij Happy Days werk je in een enthousiast en betrokken team. Bij een organisatie die
open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven van medewerkers. De salariëring is volgens
de CAO Kinderopvang. Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de functie-eisen
en gevraagde flexibiliteit? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief naar
info@kinderopvang-happydays.nl

