Pedagogisch Medewerker (Kinderdagverblijf)
Wij hebben meerdere vacatures voor Pedagogisch Medewerkers op onze kinderopvang
locaties in Amsterdam
Wie zijn wij?
UniKidz is een groeiende kinderopvangorganisatie, speciaal voor talentontwikkeling van
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, gevestigd op verschillende locaties in Amsterdam
en omstreken. Door deze groei hebben wij vacatures voor een aantal pedagogisch
medewerkers.
Elk kind is een bron van talenten.
Talenten stimuleren zelfvertrouwen en zelfontwikkeling. Unikidz zet met diverse
activiteiten kinderen in hun kracht. Met coachende kaders geven we hen de ruimte te
bloeien en groeien. Ontwikkelen doen ze vervolgens zelf, op hun eigen natuurlijke manier.
‘Vanzelfontwikkeling’ noemen we dat.
Wie ben jij?
Wat zijn jouw talenten? Ben je een topsporter, theaterdier, liedjesschrijver,
superknutselaar, topverpleegster, vertrouwenspersoon, grappenmaker of…..?
En wil je deze talenten delen met kinderen en ze helpen hun eigen passie en talenten je
ontdekken en ontwikkelen?
Ben je verder verzorgend, zelfstandig en proactief, een flexibele teamplayer en positief
ingesteld?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Je biedt onze kinderen een veilige plek waar ze zich thuis voelen en zich kunnen
ontwikkelen.
Naast het verzorgen van de kinderen bied je ze ook diverse activiteiten aan. Daarnaast
zorg je voor een (biologisch) hapje en een drankje en zorg je ervoor dat ze het fijn hebben
en zich prettig voelen.
Wat bieden wij?
UniKidz Academy
Vanzelfontwikkeling, eigen inbreng/meedenken (product development team) en
opleidingen/cursussen
Een vast pedagogisch team/ Fijne collega’s
Teambuilding, verschillende opleidingsachtergronden (van elkaar leren) en een fijne
werksfeer.
Een uitdagende en inspirerende werk- en leeromgeving
Midden in de dynamiek van een sportstudio, de theaterzaal, het atelier en de
kinderkookstudio werken we samen.
KDV en BSO (opvang 0-12 jaar) en Scoolz (10-18 jaar)
Met ons uitgebreide activiteitenprogramma voor de kinderen en jongeren gaan we echt
met de kinderen aan de slag. Samen spelen en ontwikkelen!

Passende arbeidsvoorwaarden

▪
▪
▪

Salaris aan de hand van de CAO Kinderopvang (salarisschaal 6, nummer afhankelijk
van opleiding en werkervaring).
0-36-urige werkweek
UniKidz Academy (vanzelfontwikkeling, opleidingen, cursussen, etc.)

Enthousiast?
Vind je het leuk om kinderen van 0-4 jaar een tweede thuis te bieden en ze te helpen met
het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten?
En voldoe je aan de volgende functie-eisen:
▪
▪
▪
▪

MBO- of hbo-diploma waarmee je je kwalificeert als pedagogisch medewerker op
een kinderdagverblijf
(Kijk hier voor meer informatie)
Ruime pedagogische kennis
Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind
VVE certificering en kennis van Uk & Puk is een pre

Stuur dan jouw persoonlijke motivatie en CV naar hr@unikidz.nl of neem contact op met
Alice Fischer via 020-4165691

