Hestia Kinderopvang is per direct op zoek naar oproepkrachten om onze invalpool te versterken!
e
Zit je in het 4 leerjaar van de opleiding leraar basisonderwijs en zoek je een bijbaan? Stuur ons ook je
sollicitatie!
Hestia Kinderopvang bestaat sinds 2003 en heeft drie kinderdagverblijven in Amsterdam en Amstelveen en een
buitenschoolse opvang in Amsterdam.
Hestia Kinderopvang biedt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en gaat verder dan opvang alleen. Alle
locaties werken volgens de Reggio Emilia pedagogiek die uitgaat van het competente kind. Natuur, cultuur,
buitenspelen, creativiteit en kunst zijn belangrijke pijlers. Bij Hestia Kinderopvang wordt aan een goed
uitgedacht pedagogisch concept vormgegeven en zijn betrokken en gemotiveerde medewerkers werkzaam in
een informele werksfeer. Twee van onze locaties zijn tweetalig (Engels/Nederlands). Voor meer informatie over
Hestia Kinderopvang verwijzen wij je naar onze website www.hestiakinderopvang.nl
De functie
Als oproepkracht ben je waardevol voor iedereen binnen de organisatie. Je bent inzetbaar op al onze locaties,
je kent vele ouders en kinderen en het geeft hen een vertrouwd gevoel vaste gezichten binnen de invalpool
tegen te komen. Je kent onze werkwijze en visie en kunt zo bijspringen bij de collega’s van alle groepen. Zo ben
je in staat om samen met de andere collega’s een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Je bent bekend met de Reggio Emilia pedagogiek of bereid om je daar in te verdiepen. Je
werkt volgens het pedagogisch werkplan en onderhoudt en stimuleert het contact met de ouders.
Je werkt ervaringsgericht; je schrijft dagelijks documentaties en houdt observaties bij; je voert
oudergesprekken; je neemt actief deel aan werkoverleg; je volgt scholing en leest over de ontwikkelingen in de
kinderopvang. Je draagt samen met collega’s ook zorg voor de omgeving, doet licht huishoudelijke taken en je
vindt het leuk om samen met kinderen de warme maaltijd te verzorgen.
Het profiel
Je bent een pedagogisch medewerker met een relevant diploma op MBO of HBO niveau, bij voorkeur
aangevuld met een EHBO certificaat;
of
Je volgt de beroepsopleiding Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO)
en hebt een overgangsbewijs naar het 4e leerjaar van deze opleiding;
of
Je volgt een volgens de cao kinderopvang kwalificerende deeltijd HBO-bachelor en kunt aantonen dat je
minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding hebt behaald en minimaal 1 jaar relevante stage- en
of werkervaring hebt.
Je kiest bewust voor het werken volgens de uitgangspunten van Reggio Emilia. Je bent iemand die zich wil
blijven ontwikkelen en hierin wil investeren. Je hebt affiniteit met de natuur of het tuinieren met kinderen, met
sport- en spel activiteiten (bijv. yoga) of muziek. Je hebt oog voor competenties van kinderen en kunt daarbij
aansluiten. Je woont in Amsterdam of directe omgeving (niet verder dan 30km).
Wij bieden
Een afwisselende en uitdagende functie in een bijzondere organisatie.
De salariëring is conform de CAO-Kinderopvang.
Procedure:
Wanneer je wilt solliciteren, ontvangen wij graag een brief waarin je motiveert waarom je specifiek bij onze
organisatie met een Reggio Emilia werkwijze wil werken. Daarnaast ontvangen wij graag je Curriculum Vitae. Je
motivatie en CV kun je zenden aan: info@hestiakinderopvang.nl.
Op basis van je brief kun je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Indien het
kennismakingsgesprek door ons als positief wordt ervaren, volgt een uitnodiging voor een meedraaidag. Na
deze dag zal een besluit worden genomen tot uitnodiging voor een tweede gesprek of afwijzing.

