Kinderopvang bij Lotte is op zoek naar

Invalmedewerker

NIEUW!! Vacature voor minimaal 3 uur per week. Je wordt wekelijks in gezet op het KDV & BSO. Je
bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de groep van Bij Lotte. Als invalmedewerker mag
je veel leren bij Lotte en krijg je de gelegenheid cursussen bij te wonen en veel te leren over de visie
en werkwijze die wij bij Lotte hanteren. Als invalmedewerker verzorg je de vervanging van onze vaste
leid(st)ers bij ziekte en verlof en maak je als eerste kans op interne vacatures.
Bij wie solliciteer jij?
Kinderopvang bij Lotte is een kleinschalige opvang die werkt volgens de ideeën van Emmi Pikler en
Maria Montessori. Wij hebben een kinderopvang van 0-4 jaar en twee BSO groepen van 4-12 jaar in
Hattem. Vrije beweging, in verbinding staan, bevorderen van zelfstandigheid en een respectvolle
verzorging zijn belangrijke waarden binnen ons beleid.
Wie zoeken wij?
Een lieve, vriendelijke, vrolijke, open leid(st)er met een respectvolle houding naar kinderen toe.
Je gaat uit van de kwaliteiten van een kind. Je weet op creatieve wijze aan te sluiten bij de behoeften
en ontwikkeling van het individuele kind. Je bent nieuwsgierig en hebt een lerende houding naar de
visie en manier van werken.
Wat heb je nodig
- Je bent flexibel inzetbaar op beide groepen
- Je hebt minimaal een SPW niveau 3 opleiding of beschikkend over diploma’s conform CAOkinderopvang
- Een Kinder-EHBO diploma (dit is een pré)
- Ervaring als pedagogisch medewerker (dit is een pré)
- Je hebt een rijbewijs
- Je hebt een VOG
Wat bieden wij?
We bieden je een prettige werkomgeving binnen een kleinschalige organisatie waarbij
(pedagogische) kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het salaris is conform de CAO Kinderopvang.
Solliciteren
Mail je sollicitatie, CV en foto naar mailadres info@kinderopvangbijlotte.nl o.v.v. sollicitatie
invalmedewerker.

Kijk voor meer informatie over Bij Lotte op www.kinderopvangbijlotte.nl.

