✓ Droom jij al een tijdje van werken in de kinderopvang,
maar beschik je niet over een gekwalificeerd diploma?
✓ Heb jij talent en is werken met kinderen jouw passie?
✓ Ben jij sociaal, enthousiast, positief ingesteld, flexibel,
leergierig en stressbestendig?
✓ Denk jij in kansen en mogelijkheden en ben je gedreven
om jouw diploma te behalen?
De combinatie van werk, school en thuisstudie vraagt veel discipline en
doorzettingsvermogen. Zie je dit als een uitdaging? Dan is dit dé kans om jouw droom waar
te maken!
Ester Gelsing Kinderopvang biedt ruimte voor een leerling Pedagogisch medewerker
BBL (Start september 2021 of februari 2022)
Je gaat werken binnen de locaties van Ester Gelsing Kinderopvang in Wehl. Gedurende
jouw opleiding wissel je mogelijk van locatie/ werkplek om zo kennis te maken van alle
werksoorten in de kinderopvang. De werktijden verschillen per werksoort, maar altijd tussen
7.00 uur en 18.00 uur.
Als leerling pedagogisch medewerker ben jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor de
dagelijkse opvang en zorg van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Je speelt in op de
behoeftes van de kinderen en weet als geen ander afwisselende en vernieuwende
activiteiten voor zowel binnen als buiten te organiseren. In deze functie kun je je vak in de
praktijk (nog beter) leren kennen, je vaardigheden verder ontwikkelen én jouw geleerde
theorie in de praktijk brengen.
Wat bieden wij jou?
✓ Wij begeleiden jou naar jouw droombaan!
✓ Een tijdelijk contract voor 20 uur per week op meerdere werksoorten/ locaties voor de
duur van de opleiding.
✓ De mogelijkheid om na jouw succesvol afgeronde opleiding in dienst te komen.
✓ Professionele begeleiding tijdens het opleidiingstraject met voldoende ruimte voor het
bespreken van jouw leerdoelen, BPV-opdrachten en wederzijdse feedback.
✓ Naast het opdoen van praktijkervaring een salaris volgens schaal 5 cao Kinderopvang.
✓ Natuurlijk wordt de opleiding en boekengeld voor jou betaald.

Wil jij onze nieuwe collega worden, dan ontvangen we graag jouw cv en motivatie voor
14 juli 2021 via ester@estergelsingkinderopvang.nl

