Ben jij op zoek naar een baan in de middaguren?
Wil je graag werken in een kinderrijke omgeving, maar ben
je (nog) niet gediplomeerd als pedagogisch medewerker?
Misschien zijn wij dan een ideale match!
En wie weet wat er in de toekomst nog voor mogelijkheden voor je ontstaan op het gebied van een
opleiding in de kinderopvang via ons.
Wij zijn een kleinschalige kinderopvang organisatie met 3 vestigingen in Amsterdam en
Amstelveen. Per direct zijn wij op zoek naar een groepshulp voor ondersteuning van onze
pedagogisch medewerkers. Ben jij super gemotiveerd om ons team te ondersteunen? Dan zijn wij
opzoek naar jou!
Hestia heeft vestigingen in Amsterdam en Amstelveen. Hestia gaat verder dan kinderopvang alleen,
wij staan voor kwalitatief hoge kinderopvang en dit bereiken wij door een pedagogische visie waarin
de ontwikkeling van het kind centraal staat in een verantwoord concept. Uitgangspunt is de ReggioEmilia benadering. Binnen alle afdelingen van Hestia Kinderopvang wordt aan dit pedagogisch
concept vormgegeven en zijn betrokken en gemotiveerde medewerkers werkzaam in een informele
werksfeer. Hestia Kinderopvang is een tweetalige organisatie; naast Nederlands wordt er ook Engels
gesproken. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, hoffelijkheid, presentatie, efficiëntie en
verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over Hestia Kinderopvang verwijzen wij je graag naar
onze website www.hestiakinderopvang.nl.
Per direct hebben wij een vacature voor de groepsondersteunende functie;

GROEPSHULP
(uren 12-18 per week)
Functie inhoud
Als groepshulp ondersteun je onze pedagogisch medewerkers. Onder begeleiding van de
pedagogisch medewerkers voer je licht huishoudelijke werkzaamheden uit. Ook kan je gevraagd
worden licht verzorgende werkzaamheden uit te voeren, zoals het kinderen eten geven, verschonen
e.d., houd je samen met de pedagogisch medewerkers toezicht op (buiten-)activiteiten en bereidt je
(samen met de kinderen) de warme maaltijden.
Daarnaast bestaat de functie uit het ophalen van één of meerdere kinderen van één of meerdere
scholen, wordt je hierbij een ‘vast gezicht’ voor de kinderen en begeleid je ze naar hun BSO groep.
Het ophalen gebeurt lopend, met de (bak)fiets of met een auto of taxi.
De functie wordt bij voorkeur vervult voor 5 dagen per week, maar 2 of 3 dagen behoort ook tot de
mogelijkheden.

Wij vragen
Wij komen graag met je in contact als je voldoet aan de volgende functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met kinderen en bent gemotiveerd hen op een veilige, gezellige manier te
begeleiden/vervoeren van school naar de BSO;
Je beschikt over de juiste sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van
kinderen bij de lichte zorgtaken;
Je hebt er geen problemen mee om met weer en wind buiten te zijn;
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aan je afgegeven door het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (deze VOG zal door ons voor je worden aangevraagd), waarmee je jezelf
registreert in het Personenregister Kinderopvang, waardoor wij je kunnen koppelen;
Je voldoet aan taalniveau Nederlands 3F en/of Engels taalniveau B2 en hebt een goede
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het contact met de pedagogisch medewerkers en
de kinderen;
Je hebt een proactieve en flexibele werkhouding;
Je bent woonachtig in Amsterdam of Amstelveen of op maximaal 30 km. afstand;
Het is een pré als je in het bezit bent van een rijbewijs.

Hestia biedt
Hestia biedt een persoonlijke, huiselijke en prettige sfeer binnen een professioneel en kleinschalig
team van medewerkers. De salariëring is volgens schaal 3 van de CAO Kinderopvang,
met een minimaal brutoloon van € 10,90 per uur.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief
waarin je onderbouwt waarom je deze functie bij onze organisatie zou willen vervullen, met jouw CV.
Je kunt deze richten aan het e-mailadres info@hestiakinderopvang.nl t.a.v. de heer R. Pieplenbosch.
Wij ontvangen deze graag zo spoedig mogelijk. Sollicitaties worden bij binnenkomst direct in
behandeling genomen.
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 meedraai
middag. Zo kunnen wij je even in de praktijk aan de slag zien, maar ook kun jij dan zelf ervaren wat
het werk daadwerkelijk inhoudt en of dat bij je past (wij vragen je vóór een eventuele sollicitatie je
bereidheid te overwegen voor deze meedraai middag in een later stadium). Zien we na de
meedraaidienst beiden een samenwerking zitten, dan doen we je een aanbod met vaste afspraken.

