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Interesse? Mail ons op info@mini-stek.nl

Voor BSO MikMak zoeken wij een enthousiaste, ondernemende en creatieve pedagogisch
medewerker voor een groep kinderen in de leeftijd 6 en 7 jaar. Op deze locatie in een
basisschool, bieden wij een heerlijke plek voor de kinderen en een uitdagende werkplek
voor jou. Ben jij die verbinder die ook geïnteresseerd is in de samenwerking onderwijs en
opvang, dan zoeken wij jou!

Wat heeft Mini Stek te bieden?
Mini Stek is een kinderopvangorganisatie in de wijken Tuindorp en Voordorp in Utrecht. Wij
hebben vier kinderdagverblijven en negen BSO-locaties. Wij zijn niet groot, maar ook niet
klein. Daardoor zijn de lijntjes kort en staan we erg open voor ieders inbreng. We vinden
het superleuk als je meedenkt binnen de organisatie! We zijn dan wel weer groot genoeg en
vinden het belangrijk om te investeren in scholing. Iedereen krijgt EHBO voor kinderen, de
cursus oog voor interactie en een jaarlijkse studiedag waarin we dieper ingaan op onze
visie. Daarnaast bieden we scholing aan voor geweldloze communicatie, BHV en kan je je
opgeven voor intervisiebijeenkomsten. Voor de pedagogisch medewerkers op de
babygroep vindt er een speciale babycursus plaats. De kinderopvang staat niet stil en wij
bewegen mee in de nieuwe wet- en regelgeving. Hoe kunnen we de opvang nog beter,
mooier en kindvolgender maken. Wat is er mogelijk?
Onze organisatie bestaat uit een directie, drie pedagogisch coaches, twee planners, een
stage coördinator en per wijk een leidinggevende en (eventueel) assistent leidinggevende.

Wat verwachten wij?
- Een open, enthousiaste, leergierige en flexibele instelling.
- Iemand die oog heeft voor de kinderen en deze altijd op de eerste plek zet.
- Minimaal een MBO3 opleiding, conform CAO Kinderopvang.

- Heb je nog geen gerichte opleiding maar wel de middelbare school afgerond op minimaal
havo niveau neem dan ook contact met ons op voor de mogelijkheden.

Soort dienstverband: Parttime, Onbepaalde tijd
Parttime uren: 22-29.5 per week. Werkschema ma-vr
Salaris: Salarisschaal 6 €2.047 - €2.793
Opleiding: MBO (Gewenst)
Licentie/certificaat: VOG (Gewenst)

Pedagogisch medewerker BSO 6 en 7
jarigen (22-29,5 uur)
VACATURE MINI STEK


