Vacature Pedagogisch medewerker dagopvang – korte diensten
Dordrecht, juni 2022

Werken bij Mijn tweede thuis
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Ben jij op zoek naar een leuke baan in de kinderopvang? Betrokken, goed geschoold en gek op kinderen?
Kom dan eens kijken of je je thuis voelt bij Mijn tweede thuis Kinderopvang Dordrecht.
Mijn tweede thuis is een kinderopvang voor 0 tot 12 jarigen in een huiselijk pand op het Sweelinckplein in
Dordrecht. Wij bieden dagopvang, buitenschoolse opvang en VVE-peuteropvang.
Als pedagogisch medewerker bij Mijn tweede thuis werk je in teamverband en help je ouders bij de verzorging
en opvoeding van hun kind(eren). Je zorgt ervoor dat de kinderen zich bij ons thuis/op het gemak voelen, dat
ze iets plezierigs voor zichzelf doen, lekker met andere kinderen spelen en spelenderwijs leren. Ook het
onderhouden van goed contact met de ouders behoort tot je werkzaamheden.
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Wij vragen:
Een passende beroepskwalificatie (minimaal MBO PW3, VVE-certificering Uk&Puk is een pre);
Een actieve, zorgzame en betrokken werkhouding.
Wij bieden:
Een jaarcontract voor 5-6 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband;
Salaris conform CAO Kinderopvang;
Mooi werk, leuke collega’s en een gezellige werkplek!

Korte diensten
Wil jij wel in de kinderopvang werken, maar geen lange dagen maken? Informeer naar de mogelijkheden,
misschien zijn onze korte diensten aan het begin en/of het einde van de dag het wel voor jou.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht op www.mijntweedethuis.com of bellen met (078) 843 43 93. Spreken
onze visie en werkwijze je aan en denk je ons team te kunnen versterken? Stuur dan een sollicitatie naar
info@mijntweedethuis.com t.a.v. mevr. C. Safranti.

• Betrokken
• Toegankelijk
• Transparant
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