Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13
jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam vijf integrale kindcentra, dertien scholen voor christelijk primair basisonderwijs, dertien
peuterspeelzalen en dertien locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang. Onze IKC’s hebben een UN1EK
profiel en aanbod.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor zowel onze
kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.
We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EKe
werk te doen.

IKC VanKampen zoekt

IKC MEDEWERKERS HEDO + BSO
meerdere werktijdfactoren mogelijk

IKC VanKampen gaat schooljaar 2018-2019 starten met een heel nieuw organisatiemodel. Hoge
kwaliteit VVE werken bij de opvang, planmatige BSO op locatie en externe locaties in samenwerking
met andere partijen, 5 gelijke dagen-model bij onderwijs, een verlengd dagarrangement waarbij
medewerkers opvang en onderwijs samenwerken, gepersonaliseerd leren en het werken in clusters.
Door interne verschuivingen van personeel ontstaan er vacaturedagen bij de HEDO en de BSO met
wisselende ingangsdata.

Wat ga je doen?
We zoeken geen ‘standaard’ medewerkers. We zoeken collega’s die IKC-breed willen werken en
denken. Alle werksoorten van de opvang moeten een meerwaarde zijn voor kinderen en dit wordt
planmatig vormgegeven. In samenwerking met collega’s geef je de verdere integratie van de
werksoorten vorm en realiseren we een optimale ontwikkelingsomgeving voor kinderen waar ze het
allerliefste zijn!

Wat heb je nodig?






Een visie op het werken met kinderen;
HBO denkniveau, minimaal MBO 4 diploma gericht op opvang;
Een interne drive en lef om te willen innoveren;
De wil om te investeren in samenwerking met collega’s, ouders en kinderen;
Een actieve leerhouding.

Wat bieden wij?
Goede begeleiding, leer- en doorgroeimogelijkheden binnen het IKC in de diverse werksoorten, een
IKC met een uniek leerconcept, een professioneel en gezellig team, een (jaar)contract met salaris en
arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang.

Solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de directeur van IKC
VanKampen; Misja van Herp, m.vanherp@ikcvankampen.nl, 010-4356696. Van sollicitanten wordt
verwacht dat zij zich hebben verdiept in de innovaties die de VanKampen gaat doorvoeren.
Je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV kun je voor 23 maart 2018 richten aan het college van
bestuur van UN1EK, per e-mail via sollicitaties@un1ek.nl
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