Vacature

Pedagogisch medewerkers
Wij zijn op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers voor onze buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijven in Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen. We hebben zowel oproepkrachten
nodig als medewerkers die vaste uren willen werken. Voor een verticale groep op één van onze
kinderdagverblijven in Amsterdam Buitenveldert hebben we bijvoorbeeld 32 uur beschikbaar.
Wij vragen van je:





Een enthousiaste, actieve en flexibele werkhouding;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Woonachtig in de regio Amsterdam en Amstelveen;
Een afgeronde opleiding die kwalificeert voor de kinderopvang.

Wij bieden je:





Een leuke afwisselende baan, waarin ruimte is voor jou als persoon;
Fijne en enthousiaste collega's;
Een bruto salaris van € 12,33 tot € 16,83 per uur, salarisschaal 6 (CAO-Kinderopvang);
Teamuitjes, informatieve avonden met uiteenlopende thema’s, jaarlijkse trainingen en een
goede interne begeleiding om verder te groeien in het werk.

Spreekt dit alles je aan en ben je een creatieve en of sportieve persoonlijkheid die, als de situatie er
om vraagt, rust en veiligheid kan bieden dan willen we graag met je in gesprek komen.
Informatie
Mirakel is al bijna 25 jaar een dynamische kinderopvang gevestigd op zeer uiteenlopende locaties in
Amsterdam en Amstelveen. Wij stellen het kind centraal, daarnaast verliezen we de ouders,
medewerkers en andere betrokkenen niet uit het oog. Dat betekent dat de focus ligt op de kinderen,
we blijven inspelen op nieuwe trends, zoals Mirakels leuke peuterplus activiteiten, kinderyoga en
muziekles. Daarnaast zijn er workshops en inspraak via de kinderraad voor onze pré pubers.
Tevens is er de mogelijkheid voor ouders om een avondmaaltijd mee te nemen van Nicole en
Janneke die klaar staat als ze de kinderen komen halen en worden er ook avonden georganiseerd
waar verschillende thema’s worden behandeld zoals bijvoorbeeld EHBO en gezonde voeding.
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met onze afdeling Personeelszaken,
telefoonnummer 020 6613507 of bekijk onze website www.kinderopvangmirakel.nl .
Solliciteren
Stuur je CV én motivatiebrief t.a.v. Hendrien Schaap naar personeelszaken@kdvmirakel.nl .

