SPOM Kinderopvang zoekt invalkrachten voor zowel peutergroep, kinderdagverblijf als BSO
Je bent een goed gemutste persoonlijkheid die vol overtuiging met kinderen van 0 tot 12 jaar wil en
kan werken. We zoeken een collega die initiatief en verantwoordelijkheid durft te nemen. Die de
kinderen een welkom gevoel weet te geven. Structuur bieden en grenzen kunnen stellen zijn
belangrijke factoren. Je neemt je collega’s mee in je enthousiasme en zet samen uitdagende
creatieve, culturele of sportieve activiteiten op en begeleidt dit. Zowel ervaren pedagogisch
medewerkers als starters zijn van harte welkom, want passie voor je vak is jouw belangrijkste
kenmerk. Onze voorkeur gaat uit naar medewerkers die breed inzetbaar zijn.
Hier ga je werken
SPOM Kinderopvang heeft 12 locaties voor peuteropvang, 5 locaties voor buitenschoolse opvang en
2 kinderdagverblijven in Druten en West Maas en Waal. In Beneden-Leeuwen bouwen we aan een
Integraal Kindcentrum, een uitdagende en veilige plek waarbij opvang en onderwijs samen gaan. In
Druten is IKC De Kubus al enige jaren geleden gerealiseerd. Werken bij een van de locaties van SPOM
Kinderopvang betekent een uitdagende werkplek die volop in beweging is en waarbij je de opvang
verder vorm kunt geven.
Dit ben jij












Je bezit over minimaal diploma MBO niveau 3/4 (relevant diploma voor in de
kinderopvang)
Certificaat VVE (Uk&Puk) strekt tot aanbeveling
Gepassioneerd over je vak en in staat onze pedagogische uitgangspunten naar de praktijk
te vertalen;
Een echte teamspeler: je deinst er niet voor terug om feedback te geven en kunt het
eveneens goed ontvangen;
Proactieve houding naar ouders, leerkrachten en andere samenwerkingspartners;
Je hebt respect voor je collega’s;
Ondernemend, creatief en enthousiast;
Staat open voor vernieuwingen en hebt een lerende houding;
Je bent flexibel in zowel werkdagen als werktijden en beschikt over een goed
aanpassingsvermogen;
Je denkt buiten de kaders en komt met een verrassend activiteitenaanbod;
Communicatief vaardig: je vindt het leuk om het contact met ouders op een positieve
manier te onderhouden en contacten met onze partners verder uit te bouwen;

Ons aanbod
Je start als invalkracht. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet en bij gebleken geschiktheid kun je
doorgroeien naar vaste uren. De salariëring is volgens schaal 6 van de cao Kinderopvang.
Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Mail je brief met CV naar Monique Janssen, Clustermanager : m.janssen@spommaasenwaal.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.spomkinderopvang.nl

