Inval leidster 20-30 uur p/w
Bij wie solliciteer jij?
Kinderopvang bij Lotte is een kinderopvang te Hattem, die werkt volgens de gedachtengoed van Emmi
Pikler en Maria Montessori. Wij herkennen ons in een lerende en groeiende organisatie. Wij hebben
een baby/dreumesgroep, twee peutergroepen en twee BSO-groepen. Vrije beweging, respectvol
communiceren en de kwaliteit van aandacht en zorg voor de kinderen zijn belangrijke pedagogische
speerpunten binnen onze opvang.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een flexibele allround (inval) medewerker die minimaal vier vaste dagen per
week beschikbaar is. Ben jij die lieve, vriendelijke en vrolijke leid(st)er, die met een open, respectvolle
en nieuwsgierige houding naar de omgeving kijkt? Motiveer, stimuleer en activeer jij de kinderen
vanuit intrinsieke wijze? Dan pas je goed binnen ons team.
De eisen voor deze functie
o Je bent flexibel inzetbaar op alle groepen
o Je hebt minimaal een SPW niveau 3 diploma of beschikkend over diploma’s conform
CAO Kinderopvang
o Je communiceert op een open en respectvolle manier
o Je hebt een bewijs dat je op taalniveau 3F functioneert
o Een Kinder-EHBO-diploma
o Ervaring als pedagogisch medewerker (dit is een pré)
o Je hebt een VOG
o Bij voorkeur woonachtig in Hattem of omstreken
Wat bieden wij jou?
Een dynamische en prettige werkomgeving met een betrokken team dat het kind centraal stelt. Je kan
doorgroeien naar een vaste groep. We bieden jou de ruimte om te groeien, scholingen/ cursussen te
volgen, om mee te denken met het reilen en zeilen ‘bij Lotte’. Naast een salaris bieden wij ruimte en
ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling.
Solliciteren
Ben je nieuwsgierig geworden? Mail dan je sollicitatie met CV en foto naar
info@kinderopvangbijlotte.nl o.v.v. Sollicitatie invalmedewerker ‘bij Lotte’ voor 30 april. Maandag 2
mei zullen de geselecteerde kandidaten benaderd worden voor een gesprek. Wellicht tot gauw!
Kijk voor meer informatie over Bij Lotte op www.kinderopvangbijlotte.nl.

