Doomijn zoekt meerdere

pedagogisch
medewerkers
(m/v)
voor Villa Petit Paradis in Groningen
24 - 32 uur

Babygroep
(0 - 1,5 jaar)

MIV 15 FEBRUARI

24 - 32 uur

PER DIRECT

dreumesgroep

invalmedewerkers

een zwangerschapsvervanging op een
(1,5 - 2,5 jaar)

MIV 1 APRIL

dagopvang en
BSO

De wereld van Villa Petit Paradis, heerlijk om te ontdekken en fijn om te zijn.
Voor kinderen van 0 tot 12 én… voor jou! Word jij blij als je bijdraagt aan de groei en
ontwikkeling van kinderen? Daag jij hen én jezelf graag elke dag uit? Zie jij jezelf
als pedagogisch medewerker op onze unieke locatie? Drie keer ‘ja’…? Lees snel verder!
Onze heerlijke villa is écht alles wat je je erbij voorstelt: groot, huiselijk en omringd door groen. Echt een plek waar
kinderen graag zijn. En waar jouw creativiteit, enthousiasme en opvoedkundige kwaliteiten alle ruimte krijgen.

VILLA PETIT PARADIS EN REGGIO EMILIA

Villa Petit Paradis is onderdeel van Doomijn Kinderopvang. Wij staan voor een goede start, voor een vertrouwde basis
en voor blije kinderen. Jij ook? Dan staan wij te springen om jou! Helemaal als jij je ook nog eens herkent in de pedagogische stroming van Reggio Emilia. Want daar werken we mee. Wij geloven dat elk kind uniek is. En ieder mag de
wereld in eigen tempo verkennen en ontdekken. Daarvoor is onze gezellige villa de fijnste plek! Want onze kinderopvang is gevestigd op één van de mooiste plekjes van Groningen, in een karaktervol, monumentaal pand met authentieke details. Buiten hebben we een prachtige beleeftuin met hoge bomen, een tunnel van wilgentakken en kruidentuin.
Binnen is het huiselijk, er is een kok die dagelijks een warme maaltijd kookt. Bewegen, boeien en beleven, daar draait
het om bij ons. Ben je al enthousiast..?

JOUW ROL ALS OPVOEDKUNDIG PROFESSIONAL

Jouw taak en verantwoordelijkheid? De verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Samen met
je collega’s en in samenspraak met de ouders natuurlijk. Zo creëer je een warme, veilige en stimulerende omgeving
en laat je de leefwereld van elk kind groeien. Net als wij vind je het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het
nodig heeft. Met het pedagogisch beleidsplan van Doomijn als richtlijn bied je tal van individuele en groepsactiviteiten,
waardoor kinderen het leuk hebben en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Dus...

Ben jij die enthousiaste, opvoedkundig professional? Heb je grote affiniteit met Reggio Emilia?
Ben je ook nog eens sterk en spontaan, kun je goed samenwerken en ben je multi-inzetbaar?
Dan zoeken we jou. Echt!

Verder:
• beschik je over goede sociale- en communicatieve vaardigheden;
• weet je rust en structuur te bieden op een groep;
• ben je in het bezit van minimaal een kindgericht mbo-diploma op niveau 4
• ben je flexibel inzetbaar op al onze groepen.
• kun je werken met digitale programma’s zoals Word, Excel en apps en is het wenselijk dat je in bezit bent van
rijbewijs B.

Wij hebben ook wat te bieden
• We vinden het belangrijk dat niet alleen de kinderen op onze locaties groeien, maar dat ook jij je zo goed
mogelijk kunt ontplooien. Daarom bieden wij scholings- en cursusmogelijkheden via de Travers Academie en
word je tijdens je werk ondersteund door vakdocenten.
• Bij Doomijn volgt elke opvoedkundig professional het inwerkprogramma; waaronder de
introductiebijeenkomst, de basiscursus pedagogiek en de opleiding kinder-EHBO.
• Binnen Doomijn is de cao Kinderopvang van toepassing. Je wordt ingeschaald in schaal 6. De trede is
afhankelijk van je ervaring in kinderopvang. De inhoud van de cao Kinderopvang kun je inzien op www.fcb.nl
• Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op verlenging.
• Voor deze vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig geworven. Gelijk gebleken geschiktheid heeft de
interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat.

Blij en enthousiast? Dan kijken we uit naar jouw reactie voor 30 januari via het online
sollicitatieformulier op www.doomijn.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op
maandag 4 februari.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sandra Pit, manager
Doomijn Kinderopvang, via tel: 06-83331303 of e-mail: s.pit@doomijn.nl. Meedraaien op de locatie is
onderdeel van de procedure.

Kijk voor sfeerimpressie op www.villapetitparadis.nl
Samen Travers

Doomijn is onderdeel van Travers. Als maatschappelijke onderneming werkt
Travers aan leefbare buurten en vitale, veilige wijken. Met onze mensen
en activiteiten maken we verbinding tussen kinderopvang, onderwijs,
cultuur, sport en zorg. Daarmee staan we dicht bij mensen en midden in de
samenleving.
Doomijn, Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Hedon geven elk op hun eigen wijze
invulling aan onze missie. Samen zijn wij Travers. Meer weten over Travers?
Kijk op www.travers.nl

