Sheppard’s House is een christelijke opvang. Dit
dragen wij uit door met de kinderen te bidden, de
bijbel voor te lezen en de kinderen te leren dat ze
bijzonder zijn in Gods ogen. Wij brengen kinderen de
Christelijke normen en waarden bij. Natuurlijk
vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen in een
veilige omgeving opgevangen worden, waar zij kunnen spelen en de ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen.
Werken bij Sheppard’s House betekent werken in een snelgroeiende onderneming met een
ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze
klanten en hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan.
S.HOUSE heeft twee vestigingen: één vestiging in Almere Buiten en één in Almere Parkwijk.
Onze locatie te Hawaiiweg bestaat uit 2 groepen. Eén KDV groep en één BSO groep. Voor de BSO zijn
wij opzoek naar een pedagogisch medewerker die minimaal 16 uur per week inzetbaar is. Dit kan
uitgebreid worden tot 32 uur per week.
SHEPPARD’S HOUSE zoekt….
Een Christen die een actieve relatie met de Here Jezus heeft.
Een enthousiaste collega met MBO 3 niveau, 4 niveau of hbo-diploma die jou kwalificeert om te
werken in de kinderopvang.
Wil je weten of jouw diploma voldoet? Kijk dan op www.kinderopvang werkt.nl/diplomacheckkinderopvang;
Iemand die passie heeft voor het vak, goede contactuele eigenschappen bezit en daarbij stevig in de
schoenen staat.
•Een vrolijke en professionele persoonlijkheid.
• Iemand die affiniteit heeft met schoolgaande kinderen.
• Een denker en een doener.
• Iemand die creatief en sociaal.
• Iemand die goed observeert en oog heeft voor detail. Iemand die begrijpt, dat ouders hun
kostbaarste bezit in jouw handen geven. Je bent in staat om de ouders mee te nemen in de
dagelijkse ontwikkelingen van hun kind(eren).
Voldoe jij hieraan, dan heeft S.HOUSE een leuke baan voor jou.
Dit ga je doen:
Als BSO Medewerker bij Sheppard’s House ben je het visitekaartje van onze onderneming. Je leest de
bijbel dagelijks met de kinderen. Je zorgt voor een leuk tafel moment en begeleid de
kinderen.
Je onderneemt activiteiten met ze en je daagt de kinderen uit.

Ons aanbod
Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

een aanstelling met uitzicht op een vast contract
werken in een gezellig team
salaris conform cao kinderopvang
een 32-urige werkweek

Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door telefonisch contact op te nemen of een Email te sturen naar
info@sheppardshouse.nl t.a.v. de heer Cyril Sheppard.
Wil je meer informatie dan kun je Cyril Sheppard van maandag t/m vrijdag bereiken op 06-21389038.
Verder kunt u ook meer informatie over onze organisatie vind je op www.Sheppardshouse.nl

