Houd je van kinderen? Ben je open?
Straal je warmte en vrolijkheid uit naar kinderen?
Het gaat goed met het Berenhuis! Wegens groei zijn wij per direct op zoek naar een

PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO m/v (12 uur)
met mogelijk extra invaluren

PEDAGOGISCH MEDEWERKER Dagopvang/Peuterarrangement m/v (32-36 uur)
Al meer dan 28 jaar biedt het Berenhuis kinderopvang van hoog kwalitatief niveau. Binnen 5 integrale
kindcentra in de gemeente Sint-Michielsgestel bieden we kinderdagopvang (0-4 jaar),
peuterarrangementen (2-4 jaar), BSO (4-13 jaar) en flexibele opvang. We zijn een stichting zonder
winstoogmerk, waardoor elke verdiende euro weer terugvloeit in de kwaliteit van onze opvang. Onze
visie is gebaseerd op 4 kernwaarden: Aandacht, Veiligheid, Vertrouwen en Betrokkenheid. Deze
kernwaarden dragen bij aan het werkelijk centraal stellen van het kind: de eerste prioriteit is het
welzijn van het kind. Pas dan zal het zich goed kunnen ontwikkelen. Deze kernwaarden vind je ook
terug in de gedeelde pedagogische visies van de 5 kindcentra waarin wij participeren.
Wij zijn op zoek naar gedreven collega’s die ons team komen versterken.
Werktijden
Kinderopvang Berenhuis is geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur.
Wij vragen
• Affiniteit met kinderen tussen 0-13 jaar.
• Een afgeronde mbo-opleiding, sociaalpedagogisch (minimaal MBO-3 niveau).
• Voor de vacature dagopvang/peuterarrangement in het bezit van een 3F
taalcertificaat en een VVE-certificering.
• Een flexibele instelling en organisatorische
en communicatieve vaardigheden.
• Mensen die zowel zelfstandig als in
teamverband kunnen werken.
• In bezit van een rijbewijs B en de
beschikking over een eigen auto.

Wij bieden
• Een salaris, afhankelijk van opleiding en
werkervaring, conform de CAO
Kinderopvang, schaal 6, salarisnummers
9-21.
• Een uitdagende baan in een prettige
werkomgeving, waar we open staan voor
jouw inbreng en ideeën.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Werkbegeleiding en
deskundigheidsbevordering.

Ben je betrokken, verantwoordelijk, leergierig en ga je voor het beste resultaat? Dan zien wij
graag je reactie tegemoet.
Stichting Kinderopvang Berenhuis
Schuurkerkpad 33
5258 AE BERLICUM
tel. (073) 503 33 02
www.berenhuis.nl
contactpersoon: Anne van Esch
e-mail: anne@berenhuis.nl

