Ga jij mee op avontuur?

Wij zoeken per half augustus 2021 een nieuwe collega voor de combinatie functie als
onderwijsassistent & pedagogisch medewerker
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die wil werken in een combinatie functie als
pedagogisch medewerker op de BSO en als onderwijsassistent op school op Kindcentrum Rijnvliet.
Ben je ondernemend en wil je meebouwen aan de verdere ontwikkeling van ons Kindcentrum? Lees
dan snel verder!
Kindcentrum Rijnvliet is in 2018 gestart en is in mei 2021 verhuisd naar het mooie, duurzame, nieuwe
gebouw in de wijk Rijnvliet naast het toekomstige voedselbos. SPO Utrecht verzorgt in samenwerking
met Kind & Co kinderopvang en onderwijs van 0-13 jaar. Het team van Rijnvliet bestaat uit
leerkrachten en pedagogisch medewerkers en is nu nog klein, maar gaat snel groeien. Na de
zomervakantie hebben we 6 groepen onderwijs, 4 groepen kinderdagverblijf en 2 groepen BSO.

Samen werken in een gezellige omgeving Op buitenschoolse opvang Rijnvliet in Utrecht creëer
jij als pedagogisch medewerker BSO een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen. Een plek
waar ze plezier kunnen hebben en waar ze zichzelf kunnen zijn. Hoe je dat doet? Dat mag je voor een
groot deel zelf vormgeven, samen met je collega’s waarmee je in een hecht team samenwerkt. Met
elkaar bedenken jullie de leukste activiteiten zoals koken, knutselen, sporten, spelen of iets anders
creatiefs. Denk aan het bakken van groentechips, het maken van lampionnen of lekker een potje
voetballen. En daar doe je zelf natuurlijk net zo enthousiast aan mee. Jij zorgt met plezier voor:
•
•
•
•

De veiligheid van kinderen: die gaat voor alles.
Nieuwe, leuke activiteiten. Elke dag weer.
Een omgeving waarin kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
Goed contact met ouders en verzorgers.

Daarnaast begeleid je als onderwijsassistent de leerlingen bij hun opdrachten aangestuurd door de
leerkracht. Hierbij weet je de juiste pedagogische en didactische interventies toe te passen. Je
ondersteunt de leerkracht bij het lesgeven aan de leerlingen.
Als Kindcentrum Rijnvliet medewerker
•
•
•

Investeer je in een nieuw concept, een nieuwe samenwerking en nieuwe ontwikkelingen
Heb je een specifiek talent dat je kunt vertalen naar het Kindcentrum
Ben je flexibel en denk je buiten de kaders en wil je elke dag weer leren!

In de ochtend werk je als onderwijsassistent op de school en in de middag werk je als pedagogisch
medewerker op de BSO.
Word jij hier enthousiast van en zie jij de uitdaging om samen met ons het avontuur aan te gaan in
het nieuwe Kindcentrum, dan ben jij de juiste kandidaat, want je hebt:

•
•
•
•
•
•
•

Een relevant diploma; een diploma onderwijsassistent of Pabo en je hebt ervaring met het
lesgeven aan kinderen. Je bent zowel pedagogisch als didactisch sterk
Affiniteit met het werken met kinderen.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Een open en flexibele houding en je communiceert helder en duidelijk.
De ambitie om onze kinderen als zelfstandige jonge mensen klaar te stomen voor de volgende
stap.
Plezier in het werken in een nieuw team, en om onderzoekend leren verder uit te dragen.
Een specifiek talent of passie (naast de reguliere werkzaamheden) en je wilt dit met de kinderen
delen.

Wij bieden jou Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn niet alleen bezig
met vandaag maar ook met jouw toekomst. Bij ons krijg je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een jaarcontract voor 24 – 30 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband.
Werkdagen zijn i.p. maandag, dinsdag en donderdag, overleg is mogelijk
€ 2.047,- tot € 2.793,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO Kinderopvang) op basis van een 36urige werkweek.
8% vakantiegeld.
210 vakantie- en verlofuren op jaarbasis (op basis van een 36-urige werkweek).
een vergoeding van je reiskosten.
trainingen en cursussen.
een fietsplan, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om een fiets te kopen.
een bijdrage aan je sportabonnement.
de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering.
een prima pensioenopbouw.

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature?
Solliciteer dan via deze link
Als je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met Tia Back recruiter via 06-50169301
Renske Wildeman, clustermanager via 06 - 432 153 76
Zij vertellen je graag meer over deze vacature!

