Vacature Pedagogisch Medewerker
Kleinschalig warm familiebedrijf!
Functieomschrijving
Op zoek naar een vacature in de kinderopvang voor pedagogisch medewerker op een baby-, peuterof verticale groep of juist buitenschoolse opvang? Hestia is kleinschalige kinderopvangorganisatie in
Amsterdam en Amstelveen. We zijn een familiebedrijf en dit voel je ook bij onze medewerkers en op
onze groepen. We hebben veel persoonlijke aandacht en het contact met de kinderen, collega's en
ouders is warm. Medewerkers zeggen wel eens: Hestia is uniek in haar soort, ik zou voor geen enkele
andere kinderopvangorganisatie willen werken. Waarom ze dat zeggen?
• Je gaat dagelijks werken volgens de meest inspirerende pedagogische stromingen zoals
Reggio Emilia, Montessori, Steiner, Gordon en nog veel meer. Hestia heeft haar eigen
trainingen ontwikkelden zorgt dat jij na een tijdje een enorme expert bent op het gebied van
kindontwikkeling.
• Veel vrijheid in jouw werkzaamheden. Je mag hier binnen de kaders van onze pedagogische
visie en werkwijze je eigen invulling geven aan activiteiten en je eigen talenten inzetten. Of
dat nou creativiteit, sport, muziek of zorg is, alles is even waardevol.
• Vaste teams en een open warme familiesfeer. We zijn klein en kennen elkaar daardoor
goed. We houden van openheid en elkaar helpen. Dat voel je als je bij ons komt werken.
Hoe ziet werken bij Hestia Kinderopvang eruit?
• Innovatief & deskundig. Hestia durft anders te zijn dan andere kinderopvangorganisaties.
Maakt bewuste – niet altijd standaard – keuzes voor haar werkwijze en beleid. We
combineren de nieuwste ontwikkelingen op pedagogisch gebied met onze eigen expertise.
Daarin zijn we een waardevolle partner voor ouders in het ondersteunen van hun kind in de
ontwikkeling.
• Inspirerende natuurlijke locaties ontworpen voor kinderen en medewerkers. Je komt bij
ons werken in een hele fijne werkomgeving op locaties die speciaal zijn ontworpen om
kinderen de wereld te laten ontdekken. Denk aan veel hout, hoekjes, open keukens als
ontmoetingsplaats, blote voetenpad, moestuinen en permacultuur en overal lichte ruimtes.
• Diversiteit & inclusie. We juichen diversiteit toe en dit zie je bijvoorbeeld ook terug in de
verschillende culturen en achtergronden in onze teams en de families op onze locaties. We
vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en medewerkers geven aan dat ze hier
echt zichzelf kunnen zijn.
• Kleinschalig in Amsterdam en Amstelveen. Hestia heeft vier locaties verspreid over
Amsterdam en Amstelveen. We zijn een kleinschalige organisatie waar aandacht &
betrokkenheid de norm zijn.

Wat bieden wij?
• Vaste dagen en normale werktijden die ergens tussen 07.30 uur en 18.30 uur vallen.
Voor de buitenschoolse opvang begint de dienst in de middag.
• Aantal uren kies je zelf. In overleg beslissen we hoeveel uren je bij ons op de groep kunt
staan en op welke dagen.
• Een leerbedrijf. We zijn een leerbedrijf wat betekent dat we geloven dat iedereen hier altijd
aan het leren is. Om dat te ondersteunen bieden we allerlei cursussen die je helpen om jouw
pedagogische kennis te verdiepen.
• Persoonlijke ontwikkeling. Bij ons kun je altijd vragen om meer opleiding/ cursussen. Zien
wij ook de meerwaarde voor jouw werk, dan gaan we het regelen!
• Extra Secundaire Arbeidsvoorwaarden. Naast de standaard voorwaarden bieden we ook
korting op een fitnessabonnement en krijg je een eindejaarsuitkering en pensioenregeling
conform CAO.
• Een goed salaris. Inschaling in schaal 6 (€ 2.177 - € 2.964 bruto op basis van 36 uur) van de
CAO Kinderopvang.
Wat vragen we van jou?
Dat je met veel liefde en plezier met onze kinderen werkt. Dat je graag buiten bent, ook als het wat
kouder of nat weer is. En dat je het leuk vindt om je verder te ontwikkelen op pedagogisch en ook
persoonlijk vlak. Dat vinden we belangrijk.
Daarnaast moet je in het bezit zijn van een kwalificerend diploma.
Check op deze website https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang of jouw
opleiding erbij staat.
Heb je vragen? Bel ons gerust op 020-6618710 of stuur ons een mailtje met je sollicitatie en je
Curriculum Vitae. In ons sollicitatieproces ben je bereid om een dag mee te draaien zodat we elkaar
beter leren kennen en zo kun je de sfeer proeven.

