Wil jij een rol spelen in de opstart van een kindcentrum?
Voor BSO Montessori Houtwijk zijn wij per direct op zoek naar een

Pedagogisch medewerker VSO/BSO
20 uur per week, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Dit ga je doen
Voor het begeleiden en uitdagen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar draai jij je hand
niet meer om. Als vaste gezicht op de groep weet jij deze leeftijdsgroep te binden en boeien.
In deze rol word je uitgedaagd om van jouw BSO de leukste te maken en kun je een rol
krijgen in de opstart van een kindcentrum. Verbinding kunnen maken en communicatief
vaardig zijn is daarbij van belang. Herken jij jezelf hierin?
Dit is waar je dat gaat doen
BSO Montessori Houtwijk werkt samen met OBS Houtwijk en de Montessori Houtwijkschool.
Met deze laatste zijn wij ook bezig om een kindcentrum op te bouwen.
De contouren van de nieuwbouw worden al gevormd. In deze nieuwbouw zullen de
basisschool en wij intensief gaan samenwerken en zal er ook een KDV bij komen.
Je start maandag, dinsdag en donderdag op de VSO op Dalton Helen Parkhurst, nabij
Montessori Houtwijk van 07.30 tot 08.30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
ontvang je na school de kinderen op de BSO tot 18.30 uur waarbij je op dinsdag en
donderdag versterkt wordt door een collega.
Wie ben jij
Jij bent een bevlogen en vooruitstrevende persoonlijkheid. En blijft daarbij verrassen.
Vanzelfsprekend is je diploma conform de eisen die de cao Kinderopvang stelt.
Daarnaast vragen wij van jou:
• Humor, relativeringsvermogen en enthousiasme.
• Een ondernemende en actieve instelling.
• Gemakkelijk en professioneel kunnen communiceren met ouders en collega’s.
Jij verdient het
Wij geloven dat als jij tevreden bent, onze kinderen de beste zorg krijgen. Daar gaat het ons
om! Daarom bieden wij jou:
• Een contract gebaseerd op jouw beschikbaarheid.
• Een salaris in schaal 6 volgens cao Kinderopvang van € 2.128,- tot € 2.899,- bruto per
maand bij 36 uur per week.
• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in jouw loopbaan.
Heb je interesse of wil je meer weten? Bel of app met Sanne Brand, recruiter, bereikbaar
via 06-13385159.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek en aansluitend een
arbeidsvoorwaardengesprek. Uiteraard houden we hierbij rekening met de
coronamaatregelen. Ook zullen er referenties worden opgevraagd.

Ben jij klaar om deze uitdaging aan te gaan? Stuur direct je sollicitatie door en overtuig
ons waarom wij jou voor een gesprek moeten uitnodigen.
Triodus Kinderopvang is onderdeel van de SWKGroep, een toonaangevende onderneming in
kinderopvang en buurtwerk in Nederland. Met 50 kindercentra in Den Haag is Triodus één
van de grootste kinderopvangorganisaties in de hofstad. Wij zijn een ambitieuze organisatie
waar dagelijks dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0
tot 13 jaar wordt verzorgd. Wil je meer weten over de SWKGroep en haar bijzondere
projecten? Kijk dan eens op onze website www.swkgroep.nl.

