Hallo toekomstige collega,
Wat fijn dat je interesse hebt in onze vacature! Wij zijn erg geïnteresseerd in wie jij bent en wat je bij
kan dragen aan ons gezellige team.
Een dag bij Filimo Kindcentrum is nooit hetzelfde. Rollen door de modder, trampoline springen in
onze gymzaal, knutselen in het atelier, de plantjes verzorgen in onze moestuin, yoga-oefeningen in
het park, babymassage of dansen door de hal, het kan allemaal bij Filimo! Wanneer je ons plein op
loopt zijn er altijd wel kinderen te vinden, want wij spelen heel graag buiten. Verstoppen in de
tunnel, taartjes bakken in de zandbak, met blote voeten over het blotevoetenpad lopen of fietsen
over het plein, buiten zijn is fijn! Ook binnen vermaken wij ons prima, het ruime en lichte pand van
Filimo biedt alle mogelijkheden tot ontdekken en ontwikkelen. Wij maken er samen met de kinderen
iedere dag weer een feestje van.
Wij vinden het belangrijk dat jij, als toekomstige collega, je kunt vinden in onze kernwaarden.
Kinderen hebben een natuurlijke drang om de wereld om zich heen te ontdekken. Een kind mag
hierbij zijn eigen route bepalen. Filimo is een plek waar iedereen de ruimte en rust krijgt om te zijn
wie je bent en te worden wie je wilt worden. Filimo staat voor een gezonde basis voor iedereen.
Onze visie is gebaseerd op Sport en Bewegen, Natuur, Biologisch en Lokaal en Duurzaamheid.
Wil je meer over ons te weten komen, neem dan een kijkje op www.filimo.nl.
Word jij helemaal enthousiast van onze kijk op kinderopvang? Ben je een aanpakker en kun je zowel
zelfstandig als in teamverband goed functioneren? Zorg jij voor een veilig en stimulerend
pedagogisch klimaat? Speel jij op een sensitieve manier in op de behoefte van kinderen? Houd jij van
een barbecue met je collega’s en een latte machiatto in de ochtend (een kopje thee hebben we
ook ) Dan zoeken wij jou!
Op dit moment zijn wij op zoek naar een flexibele collega voor het KDV en voor de BSO. In eerste
instantie zul je starten met een 0-uren contract met uitzicht op een contract op basis van uren. Heb
je een afgeronde en relevante opleiding op minimaal MBO3 niveau, dan ontvangen wij graag jouw
motivatiebrief en CV.
Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken!
Gezonde groet,
Team Filimo Kindcentrum

