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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. 

 

 
 

Voor IKC de ARK zoeken wij een enthousiaste  

PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
Voor de hele dagopvang 25,5 tot 32 uur p/w. 

Je bent flexibel inzetbaar en de woensdag en vrijdag zijn voor jou dan ook geen probleem 
 
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en verzorging van 
kinderen van 0 tot 13  jaar. Je observeert en begeleidt kinderen vanuit ons pedagogisch beleid. Je creëert  
ontwikkelingskansen en ontplooiingsmogelijkheden door middel van spel, ontspanning en (individuele) contact 
met en tussen kinderen. Daarnaast onderhoudt je dagelijks contacten met ouders/verzorgers en verricht lichte 
huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. 
 
Wat heb je nodig? 

 Afgeronde relevante MBO-opleiding 

 Afgeronde VVE opleiding is een pre 

 Kennis en inzicht in groepsdynamische processen 

 Affiniteit met/kennis van horizontale groepen 

 Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen 

 Sociale vaardigheden ten behoeve van het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen 

 Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van contact met ouders/verzorgers 
en met externe relaties 

 Enthousiasme en betrokkenheid 
 
 
Heb je interesse? Reageer dan direct!  Stuur uiterlijk 1 september  je cv en motivatie naar 
sollicitaties@un1ek.nl onder vermelding van  pedagogisch medewerker IKC de ARK 

 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Linda van der Vis, locatiemanager van 
IKC De Ark. 
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