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Kinderopvang het mooiste vak van de wereld!

Omschrijving Organisatie

Kinderopvang de Blokkendoos biedt kleinschalige kinderopvang. Kinderen moeten
zich bij ons thuis voelen en vooral heel veel plezier maken zodat ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen!
Kinderopvang de Blokkendoos is onderscheidend in kwaliteit en flexibiliteit,
hetgeen wij ook verlangen van onze medewerkers.

Functie omschrijving (Uren in overleg)

Ben jij een verantwoordelijke en ervaren bestuurder en wil jij bijdragen om
kinderen op een veilig en met een glimlach van school naar onze BSO locatie te
brengen? Heb je affiniteit en enthousiasme voor het werken met kinderen, dan zijn
wij op zoek naar jou!
Bij de naschoolse opvang komen kinderen van verschillende scholen bijeen om
samen fijn te spelen na een inspannende dag op school. De kinderen worden met
de auto door een vast gezicht opgehaald.

Wij vragen
•
•
•
•

Rijbewijs en rijervaring
Je bent zelfstandig en verantwoordelijk
Goede communicatieve vaardigheden & goede beheersing van de
Nederlandse taal
Woonachtig in de directe omgeving

Wij bieden
•
•
•

Wij bieden een hele fijne arbeidsplek binnen een betrokken en
enthousiast team.
Wij bieden een plezierige werkomgeving
Soort dienstverband: in overleg

Sollicitatieprocedure
•

1e selectie op basis van
motivatiebrief en CV
•
Een kennismakingsgesprek
•
Inwinnen van referenties
•
Een meeloopdag op de groep
(Een VOG aanvraag met koppeling
in het personenregister Kinderopvang
is onderdeel van de werving en
selectieprocedure)

Lijkt het jou leuk om ons leuke
team te komen versterken?
Neem dan snel contact met ons
op en kom kennismaken.
Voor vragen kunt je contact opnemen met
Ans van Geffen of Anke Kocken
Anke.blokkendoos@gmail.com
06-12225904

Prelaat van de bergplein 10, 5396 PH Lithoijen, tel: 0412-482191
06-13825468 email: kdvdeblokkendoos@hetnet.nl www.deblokkendoos.com

