Gastouders gezocht!
*door heel Nederland.
Werken in de gastouderopvang? Gastouderbureau de koters is op zoek naar jou!
Is het je passie om met kinderen te werken? Haal jij plezier uit het ondersteunen van kinderen bij
hun ontwikkeling?
Droom je ervan om je eigen kleinschalige kinderopvang te starten? Vindt je het ideaal om dit werk te
combineren met jouw thuis situatie?
Dan is een carrière als gastouder echt iets voor jou!
Heb je nog geen erkend diploma om te mogen starten als gastouder? Geen probleem, we helpen je
er mee!!

Functieomschrijving:
Door het aanbieden van diverse activiteiten help je kinderen hun talenten te ontdekken.
Als gastouder vang je één tot zes kinderen tegelijkertijd op, in je eigen huis.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en verzorging van je opvangkinderen
Door het creëren van een fijne en veilige omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in
jouw opvang.
Met de diverse activiteiten die je aanbiedt help je kinderen hun talenten te ontdekken. Je begeleidt
kinderen zowel in groepsverband als individueel, en signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling. Je
hebt een goed contact met ouders en houdt een zorgvuldige administratie bij. ( dit kan via ons
digitale beveiligde omgeving)
*Als gastouder ben je niet in loondienst bij gastouderbureau de koters maar werk je als
zelfstandige

Wat vragen we van jou?
•
•

Je bent in het bezit van een relevante MBO of HBO opleiding. Minimaal helpende nivo 2.
Je bent in het bezit van een diploma EHBO voor kinderen (of bereid dit op korte termijn te
halen).
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•
•
•
•
•

Je spreekt Nederlands.
Je bent bereid om de opvang uit te voeren in lijn met de visie en het pedagogisch beleid van
gastouderbureau de koters.
Je durft beslissingen te nemen en voelt je verantwoordelijk voor jouw gastouderopvang.
Je bent gemotiveerd om te groeien in kennis en ervaring en wil investeren in je eigen
ontwikkeling.
Je bent bereid en in staat om je privé situatie op professionele wijze te combineren met je
gastouderopvang.

Je herkent je in de volgende persoonskenmerken:

* Betrouwbaar

* Verantwoordelijk

* Betrokken

* Ondernemend

* Respectvol

* Zorgzaam

* Zelfstandig

* Flexibel

* Ontwikkelgericht

Wat bieden we jou?

•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding door een vaste contactpersoon.
Jij bepaalt zelf jouw uurtarief, werkdagen en –tijden.
Aanbod van scholing in de vorm van workshops, themabijeenkomsten en online cursussen.
Online urenregistratie en jaaropgave.
Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering en ongevallen verzekering
Ondersteuning bij debiteurenbeheer door gastouderbureau de koters
Mogelijkheid tot ontwikkeling als erkend leerbedrijf.
leuke bijeenkomsten met collega gastouders ( niet verplicht)
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Meer weten?
Wil je meer informatie over wat gastouderbureau de Koters voor jou als gastouder kan betekenen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch via 024-3810757. Maar een
mailtje sturen kan ook. Dit kan via info@gastouderbureaudekoters.nl

Direct bemiddeld worden door gastouderbureau de koters of geheel vrijblijvend een kennismaking?
Schrijf je dan in via https://gastouderbureaudekoters.nl/aanmeldengastouders/
Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groet,
Team gastouderbureau de koters

