Wil jij werken op een bijzonder kindercentrum?
Wij zoeken een flexibele, liefst ervaren, pedagogisch medewerker voor Kindercentrum Doen.

Kindercentrum Doen is een uniek kindercentrum in Zwolle voor kinderen van 8
weken tot 10 jaar. Wĳ hebben vier groepen op ons kinderdagverblĳf en twee BSO
groepen. Wĳ werken vanuit een concrete visie met als basisprincipe vrĳheid,
zelfstandigheid en respect waarin het kind centraal staat.
Ons kinderdagverblĳf aan de “Patriottenlaan” bestaat uit 4 horizontale
groepen. Een groep met kinderen van 0-1 jaar, 1-2 jaar en 2 groepen van
2-4 jaar. Peuters hebben andere uitdagingen, activiteiten en materialen
nodig dan jonge babyʼs.
Aan de “Van der Capellenstraat” spelen de kinderen vanaf 4 - 6 jaar,
deze locatie noemen wĳ Avontuur. Ons kookeiland speelt een
belangrĳk onderdeel voor een Doen-middag.
Aan de “Ministerlaan” zit onze 6+ BSO: onze huiskamer.
Hier is veel ruimte en vrĳheid voor kinderen om van alles te doen
zoals timmeren, zagen, iets creëren op de naaimachine of spelen we
een potje tafeltennis
We werken kind volgend en bieden alle kinderen de kans om te
ontdekken wat ze zelf kunnen en willen. Zo kunnen ze schommelen,
klimmen, rennen en vooral voelen wat ze nodig hebben. Dit is ook onze
visie: Wĳ creëren een voorbereide omgeving en bieden kinderen ruimte
om op hun eigen tempo en eigen manier op ontdekking te gaan.
Ook gaan we graag met de kinderen op avontuur. Buitenspelen in onze
eigen tuinen of erop uit in de Gocabs of bakfietsen. We volgen de
kinderen in hun avontuurlĳke ideeën

Wĳ zoeken:
-

Een zelfstandige collega voor 2 á 3 dagen per week
Iemand die open staat voor onze visie en samen met ons wil ontwikkelen
Iemand die 5 dagen per week beschikbaar is, om mee te kunnen bewegen met
de behoeftes van het team
Iemand die het een uitdaging vindt om op verschillende groepen te kunnen werken

Wĳ bieden:
-

Een leuke werkplek op mooie en ruime locaties
Een salaris conform cao-kinderopvang
Ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng
Superleuke collegaʼs
Ben je enthousiast geworden?
Mail voor 28 januari je sollicitatie naar Joyce op contact@kindercentrumdoen.nl
Je kan ook mailen als je vragen hebt over deze vacature

Kĳk ook op www.instagram.com/spelenbĳdoen om een beeld te krĳgen van ons kindercentrum

