Bij UN1EK ligt de focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang 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 acht integrale kindcentra, acht scholen voor christelijk primair basisonderwijs met
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en diverse kindcentra voor hele dagopvang en (sport) BSO.
Onze professionele medewerkers maken het verschil.
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.

Een nieuwe uitdaging in een splinternieuw
gebouw!
Vanaf schooljaar 2018/2019 zal IKC De Kindertuin opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van
0 tot 13 jaar bieden. Zo’n nieuwe uitdaging en een nieuw gebouw kom je niet vaak tegen!

IKC De Kindertuin opent haar deuren voor:
PEDAGOGISCH MEDEWERKER 25,5-34 uur (BSO / TSO)
2 PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS 17-30 uur (HEDO)
TEAMLEIDER 0-6 jaar (22 uur)

Heb jij zin in een leuke nieuwe uitdaging dan is dit je kans! Wij zijn opzoek naar collega’s die de BSO en
HEDO op gaan zetten. Ben jij de pedagogisch medewerker die dit kan waarmaken op de BSO of HEDO? Of
kan jij ons overtuigen dat je niet kan wachten tot de deuren opengaan om als TEAMLEIDER onderwijs en
kinderopvang 0-6 jaar aan de slag te gaan?
Wat vragen wij?
 Afgeronde relevante MBO of HBO-opleiding
 Kennis en inzicht in groepsdynamische processen, kennis van hygiëne- en veiligheidseisen
 Sociale vaardigheden ten behoeve van het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen
 Goede uitdrukkingsvaardigheid voor het contact met ouders/verzorgers en met externe relaties
 Enthousiasme en betrokkenheid
 Taaltoets niveau 3F, VVE
Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie voor 1 juli 2018 naar sollicitaties@un1ek.nl
Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met afdeling personeelszaken
0104355611(mat/vr van 09:00 tot 13:00uur)
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