Kinderopvang

De Geheime Tuin
zoekt
nieuwe
collega’s
korte
werkdagen
mogelijk

Ben jij een pedagogisch medewerker die graag
wilt werken vanuit een antroposofische visie,
of zou je dat willen worden? We hebben plek voor:

Pedagogisch medewerkers,
zij- instromers, studenten, moeders
www.kinderopvang-degeheimetuin.nl

Ben jij een pedagogisch medewerker
die graag wilt werken vanuit een
antroposofische visie, of zou je dat willen
worden? Heb je een groen hart en werk je
graag met kinderen in een duurzame en
bewuste omgeving?
Wij hebben plek voor:

- Pedagogisch medewerkers KDV
- Pedagogisch medewerkers BSO
- Invalkrachten
- Moeders die tijdens schooltijden
wil werken

- BOL - stagiaires
- Zij - instromers
- BBL - werkplek
- Studenten die naast
de studie willen werken

Kinderopvang De Geheime Tuin
Vanuit onze KDV en BSO locaties in Doorn, Driebergen, Zeist, de Bilt, Groenekan, Utrecht en
Leidsche Rijn bieden wij opvang aan kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud. De antroposofische
visie vormt de basis in ons werk met veel ruimte voor jouw eigen creatieve en unieke inbreng.
Wij bieden de kinderen:
- een veilige, rustige en natuurlijk omgeving waar ruimte is voor de eigenheid van iedere kind
- ruimte voor ontwikkeling in eigen tijd en tempo
- Spelen en leren met hoofd hart en handen
- een opvangplek waar ervaren en ontdekken centraal staan:
het proces is belangrijker dan een resultaat
- gezonde biologisch-(dynamische) voeding (lokaal)
- vrij en geleid spel zoals kunstzinnige activiteiten
- veel buitenspelen in een groene omgeving met moestuin
- samen brood bakken en koken
- echte muziek en zang ipv audio visuele apparatuur
Wij bieden jou:
- een leuke baan in een groeiende organisatie, op een van onze kleinschalige locaties
- een intern specialistisch scholingsprogramma waarin wij jou continu bijscholen
- ruimte voor creatieve inbreng
- aandacht voor de werk-privé balans (vitaliteit programma)
- teamuitjes en presentjes
- samenwerken in een professioneel en divers team
Voel jij je aangetrokken tot bovenstaande punten, beschik je over een geldig diploma of ben je
bereid deze te behalen én wil je ons team versterken op een van onze locaties, dan nodigen we
je graag uit voor een kennismakingsgesprek!
Kinderopvang De Geheime Tuin
Doorn - Driebergen - Zeist - De Bilt - Groenekan - Utrecht - Leidsche Rijn
voor meer informatie: po@kinderopvang-degeheimetuin.nl
of bel 06 4078 6754 (Sandra Verdoold)

