
  
 
 

 

 

 

Pedagogisch Medewerkers

 

 

Heb jij passie voor kinderen? Heb jij een open en 

positieve houding naar kinderen? En kun je goed 

samenwerken? Dan ben jij de pedagogisch medewerker 

die wij zoeken. 

 

Wij zoeken een collega die: 

● Actief bijdraagt aan een fijn en veilig schoolklimaat; 

● Flexibel is en goed kan omgaan met de dynamiek in 

een IKC; 

● Kennis heeft van de ontwikkeling van peuter tot 

het jonge kind; 

● Ervaring heeft met het werken in thema's met de 

doelgroep van 2,5 t/m 4 jaar; 

● In het bezit van een kwalificerende opleiding op 

MBO 3/4- of HBO-niveau; 

● Over een VVE-certificaat beschikt (of bereid is een 

VVE certificaat te behalen) en voldoet aan de 

taaleis 3F.  

● ICT-vaardig zijn en kunnen werken in de Google-

omgeving; 

● beschikbaar zijn op vaste dagen van maandag t/m 

vrijdag van 8.00 - 13.00 uur (niet in de 

schoolvakanties). 

 

 

Wij bieden: 

● een salaris conform schaal 6 CAO KO (afhankelijk 

van jouw kennis en ervaring); 

● baanzekerheid; 

● ruimte om je talenten te laten zien; 

● de mogelijkheid tot het volgen van trainingen via 

onze academie; 

• een prettige werkomgeving in een betrokken en 
enthousiast team. 

 

Meer informatie? 

Meer informatie over onze IKC’s kun je vinden op de 

verschillende websites.  

 

Interesse?  

● reageren kan t/m 17 juni 2022; 

● via: hr@symbiohengelo.nl; 

● graag bij je sollicitatie in het onderwerp het 

vacaturenummer vermelden. 

 

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar

Spring! Peuterspeelscholen is een organisatie voor voorschoolse educatie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Spring! biedt kinderen op 15 locaties 

in Hengelo een uitdagende speel- en leeromgeving voor een optimale ontwikkeling.  Alle peuterspeelscholen zijn ondergebracht in een basisschool. Samen 

met de school vormen zij een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit betekent dat er veel aandacht is voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. 

Kinderen die een extra steuntje nodig hebben in hun (taal)ontwikkeling, kunnen op alle locaties terecht.  
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