Pedagogisch medewerker (uren in overleg: min 4 / max 20)
Wie zijn wij?
KleurRijk staat voor een kleinschalige en huiselijke plek waar we de kinderen liefdevol
mogen opvangen vanuit een christelijke levensvisie. Wij geloven in de natuurlijke
nieuwsgierigheid van het kind en kiezen bewust voor ervaringsgerichte activiteiten met veel
aandacht voor de behoefte en talent van het kind. Daarnaast werken wij zelforganiserend en
op gelijkwaardige basis omdat wij geloven dat er wijsheid en talent in iedereen zit en wij als
organisatie jou mogen ‘uitpakken’.
Wat ga je doen?
Een afwisselende baan waar je binnen ons zelforganiserend werken, verantwoordelijkheden
mag dragen in het reilen en zeilen van een locatie.Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van
de administratie, het opzetten van een leuke PR stunt, het implementeren van het
pedagogisch beleid of het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Daarnaast ben je natuurlijk
verantwoordelijk voor het verzorgen van een gezellige middag voor de kinderen. Wees
creatief en verrijk de dag van het kind!
Ons aanbod voor jou
Op dit moment heet onze locatie ‘op de Hoeksteen’ in Hasselt je graag welkom op de
dinsdag. Tegelijkertijd onderzoeken we graag waar jouw wensen en talenten het beste uit de
verf komen en staan open voor een gevarieerd aanbod, helemaal afgestemd op jou! Wij zijn
een locatie die volop aan het groeien is. Zowel in aanbod en visie als in groeien richting een
integraal kindcentrum. Een leuk moment om in te stappen en jouw wijsheid (want die heeft
iedereen) in te zetten om samen nóg meer kwaliteit te kunnen bieden aan de kinderen.

Vragen? Vragen!
Word je enthousiast van deze vacature en zie je jezelf werken binnen CKO KleurRijk, dan
zien we je reactie graag zo snel mogelijk tegemoet (karinvandommelen@kleurrijk.nl). Voor
vragen of meer informatie over onze organisatie dan wel deze vacature, kan je contact
opnemen met Karin van Dommelen (06-13115489) of kijken op onze website
www.kleurrijk.nl

