Dol op buiten spelen, natuur en duurzaamheid?
Pedagogisch Medewerkers gezocht!
Voor één van onze vestigingen in Amsterdam zijn wij op zoek naar ‘groene’ en gepassioneerde
toppers. Zie jij het belang in van opgroeien met natuur en draag je dit graag over op kinderen?
Denk je in oplossingen en ben je niet bang om een beetje vies te worden? Lees dan verder;
Wat bieden wij:
• Een baan bij de leukste BSO van Nederland waar er ruimte is om je eigen talent in te zetten
(bijv. bushcraft, muziek, kunst of sport)
• Een contract van tussen de 19 en 33 uur per week (verdeeld over drie tot vijf dagen). Hierin
een proeftijd van twee maanden en een looptijd van negen maanden.
• Training & coaching op diverse aspecten: groen (bijv. eetbare planten, vuur maken en
omgaan met messen), pedagogiek (bijv. hoe ga je om met emoties bij kinderen) en eigen
ontwikkeling (zowel persoonlijke- als teamontwikkeling)
• De mogelijkheid tot een nevenfunctie (bv. bijvoorbeeld budgetbeheer, boodschappen of
planning)
• Het werken in een groeiende organisatie in een sterk team waarbij je als team veel
verantwoordelijkheid draagt
• Veel persoonlijke aandacht, betrokkenheid en groeimogelijkheden
• Een groot aanbod aan uitjes voor het personeel, want plezier staat bij ons bovenaan!
*Opleidingseisen conform CAO Kinderopvang (o.a. CMV, diverse sport- en
onderwijsopleidingen vallen hieronder)
Taken en verantwoordelijkheden:
• Het ophalen en begeleiden van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar; wij scheiden de
kinderen in de leeftijdsgroepen ‘jong’ (groep 1 t/m 4) en ‘oud’ (groep 4 t/m 8). Je krijgt een
‘eigen’ mentorgroep zodat je echt een band met de kinderen en ouders kunt opbouwen
• Elke dag naar buiten gaan met de kinderen
• Kinderen de natuur laten ervaren en beleven
• Het aanbieden van ongestoorde speelmomenten
• Het bedenken en uitvoeren van activiteiten voor kinderen (en kijken of je ze kan prikkelen
om mee te doen)
• Het aanbieden van avontuur, vrijheid en creatieve ontdekking
• Het creëren van toffe jeugdherinneringen
• Wekelijks overleg met je eigen team om alle lopende zaken te bespreken en af te stemmen
Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur dan je cv met motivatiebrief naar
vacatures@natuurfontein.nl
Kijk ook op onze Facebook, Instagram of op ons YouTube kanaal om een beter beeld te krijgen!

