Pedagogisch medewerker(s) bso
Optie: ochtend Peuterbelevingsschool (pbs)
locatie Ede
Eén medewerker, min. 8 uur p/wk (evt. 12 uur incl. Peuterbelevingsschool)
Eén medewerker, min. 12 uur p/wk (evt. 16 uur incl. Peuterbelevingsschool)
Bzzzonderblablabla
Wie wij zijn, wat we doen, waarom we doen wat we doen zoals we dat doen, dat weet je natuurlijk
allemaal al! Want dat heb je op de homepage van onze website net gelezen! Dit stukje skippen we
dus gewoon even. Door naar de vacature!

Een werkdag bij Bzzzonder…
Is altijd een verrassing. Je weet nooit wat de dag je brengt, maar dat het op zijn minst uitdagend,
afwisselend en vooral erg leuk te noemen is, weet je wel. Als je naar buiten kijkt dan zie je bakken vol
mogelijkheden voor leuke activiteiten. Uit alle gaten en hoeken hoor je kinderstemmen. Kinderen zie jij
als de belangrijkste mensen op aarde en hen een leuke tijd bezorgen zie je als een voorrecht.

Functie-eisen
Het bla bla bla-stukje over functie-eisen houden we ook lekker kort. Ja een MBO-diploma op minimaal
MBO-niveau 3 is natuurlijk belangrijk (op onze vacaturepagina vind je een link naar de lijst met alle
diploma’s waarmee je op het kdv en/of op de bso mag werken), en dat je dol bent op kinderen, en ze
moeiteloos weet te betrekken en het gevoel te geven dat ze belangrijk, uniek en bijzonder zijn is ook
belangrijk. Maar dat weet je allemaal wel. En of je nu juist starter bent op de arbeidsmarkt of dat je al
bakken vol levens- en werkervaring hebt; bij ons ben je welkom! Als starter kom je misschien met
frisse en vernieuwende ideeën waar we helemaal voor open staan. En als ervaren kracht breng je rust
en veel kennis mee waar we heel blij mee zijn. Juist de combinatie van al die verschillende mensen
zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en thuis voelen bij ons.

Beschikbaarheid
Omdat wij zo lekker groeien zoeken we maar liefst twee nieuwe medewerkers.
Eén medewerker voor minimaal 12 uur per week op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
Eén medewerker voor minimaal 8 uur per week op dinsdag- en donderdagmiddag.
LET OP: Daarnaast hebben we nog een donderdagochtend op onze Peuterbelevingsschool
beschikbaar. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan is dit natuurlijk super te combineren met de
donderdagmiddag op de bso!

Reageren
Nu ben je razend-enthousiast geworden en wil je dolgraag kennismaken! Dat kan door ons te
verpletteren met een originele motivatiebrief waarin je vertelt wat jou uniek maakt. En die motivatie
mag je even mailen naar solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Djoedie Beenen. Benoem ook maar even op
welke dagen je beschikbaar bent, dat is ook handig. Horen we snel van je?

