Sta jij met een positieve instelling in het leven en speel je graag een belangrijke rol in de ontwikkeling
van kinderen? Ben je zichtbaar enthousiast en denk jij dat je talenten een goede aanvulling zijn voor
ons team? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wegens groei van onze kinderopvang zijn wij per direct op zoek naar ervaren en, conform cao
kinderopvang, gekwalificeerde

Pedagogisch Medewerkers: Invalkrachten
(niv 4)
Invalkrachten gezocht die stichtingsbreed inzetbaar zijn voor kinderdagverblijf, peuteropvang en
buitenschoolse opvang. Een contract voor een bepaalde tijd met flexibele uren in je eigen regio.
•

Regio Drenthe; Met locaties in onder andere in Emmen, Klazienaveen, Zwartemeer, Hoogeveen,
Assen, Ter Apel, Zandberg en Stadskanaal.

•

Regio Groningen; Met locaties in onder andere Veendam, Oude Pekela, Winschoten, Hoogezand,
Groningen, Wehe den Hoorn en Nuis.

Voor alle locaties geldt; in het bezit zijn van kinder-EHBO, VVE gecertificeerd en taalniveau 3F hebben
een vereiste.

Wil je aan de slag bij een snel groeiende organisatie die zich steeds blijft ontwikkelen? Dan komen
we graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken!
Mail je motivatie en cv vóór 26 juli 2021 naar marissa.bol@tamariki.nl. Meer informatie over onze
organisatie vind je op onze website www.tamariki.nl.
Wij verzorgen kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang,
naschoolse opvang, kinderdagverblijf, en peuteropvang op diverse locaties in Drenthe en Groningen.
In onze organisatie staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het
kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De
basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle
omgeving.
Door de nauwe verbondenheid met Primenius, zijn er mogelijkheden tot combinatiebanen van
onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. Ook word je als pedagogisch medewerker van
Tamariki onderdeel van de ontwikkeling IKC en groene opvang!

