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Redenen waarom
je écht bij Wasko
Kinderopvang
wilt werken!
4. Talentenverbeteraar

Wil je nog meer je talenten ontwikkelen of andere
talenten ontdekken? Een cursus of training volgen kan
altijd! We leiden je ook op als babyspecialist, vertellen
je meer over opbrengstgericht werken en hebben een
ontzettende leuke training positief gedrag bevorderen.
Ook bieden wij bewust Gezonde Kinderopvang aan!

1. Maatschappelijke
kinderopvang

Als maatschappelijke kinderopvang gaat het niet
om winst, maar om het creëren van gelijke kansen
voor ieder kind om zichzelf en de wereld om zich
heen te ontdekken. Je bent de ‘reisbegeleider’
tijdens de ontdekkingsreis van een kind.

Oh ja en wist je dat Wasko ontzettende gave thema
BSO’s heeft? Denk hierbij aan Sport-, Kook en NatuurBSO’s. Zo kun je jouw sportieve, avoNAtuurlijke en
smaakvolle talenten doorgeven aan de volgende
generatie.

8. Geen dag is hetzelfde

Elke dag ziet er anders uit. Natuurlijk zit er wel een vast
ritme in de dag, maar je weet nooit hoe een kind zich
die dag voelt of gedraagt. Je hoeft je geen moment te
vervelen. Eigenlijk ben je heel flexibel. Vaak pas je je aan
de kinderen aan, op de vaste en verplichte dingen na.

2.‘Samen zelf ’

Jij stimuleert kinderen te groeien. Bij Wasko
geven we jou ook de ruimte om te groeien. Je
krijgt de kans om te laten zien wie je bent, de
ruimte om dingen te doen die je leuk vindt. Hoe
leuk is het om te horen ‘Gaaf idee, doe maar!’. Je
mag altijd meedenken. Je kunt jezelf opgeven
voor een werkgroep en meepraten over bepaalde
beleidsstukken. Jouw feedback is waardevol voor
ons. Doordat je dicht bij de kinderen, ouders en
collega’s zit, kun jij het beste aangeven wat nodig
is. Zo haal je het beste uit jezelf, geef je het beste
aan kinderen en de organisatie! Daar krijg je toch
energie van?

3. Pedagogisch Coach

Je volgt de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind
is uniek. Gaat het wat lastiger in de ontwikkeling
van kinderen of loop je ergens tegenaan? Dan kun
je altijd even sparren met de pedagogisch coach.
Wat ons uniek maakt is dat we meer pedagogisch
coaches in dienst hebben dan wettelijk is vereist.

een plas! Dus ga lekker los op de lievelingsmuziek
van de kinderen. Hoe gekker hoe liever! En ook voor
jou geldt: vies worden mag!

9. Flexibiliteit

5. Familiegevoel

Wasko is een grote familie waar elkaar helpen en voor
elkaar klaar staan heel gewoon is. De saamhorigheid
is groot. Het mooie is dat iedereen verschillend is en
zo hun eigen kwaliteiten en humor hebben. Wasko
kijkt niet naar waar je vandaan komt, maar naar wie je
bent en wat je kunt. Veel medewerkers zijn niet alleen
collega’s maar ook daadwerkelijk familie van elkaar.
Wasko is een stichting en is van ons allemaal.

In onze flexpool bepaal jezelf wanneer je werkt. Je
ontmoet veel nieuwe mensen en je werk is goed
te combineren met een (pedagogische) studie.
Daarnaast kun je kijken op en sfeer proeven van
verschillende locaties.

6. Wasko komt naar je toe!

Omdat we ons werk zo leuk vinden en trots zijn
op wat we doen, laten we dat graag zien. Zo
organiseren we tijdens evenementen zoals o.a. het
Havenfestival, de Fokveedag, het Baggerfestival,
gratis Kinderpleinen. We laten dan echt zien wat
we doen met de kinderen. En dragen zo bij aan de
feestvreugde van het evenement dat speciaal voor
de inwoners van de dorpskern of gemeente
is georganiseerd.

7. Gek dansen, vals zingen
of vies worden

Kinderen vinden het heerlijk als je meedoet met een
activiteit. Collega’s kijken ook niet raar op als je
opeens lekker vals meezingt of ook lekker stampt in

10. Extraatjes!

Goede arbeidsvoorwaarden en met
belastingvoordeel een fiets kopen vanuit ons
fietsplan. Heerlijk fietsend naar je werk! Ook
hebben we als één van de weinige organisaties een
kilometervergoeding voor een reisafstand minder
dan 10 km. Daarnaast cadeautjes om de zomer te
vieren, gezellige teamuitjes en personeelsfeestjes,
een mooi kerstpakket, een inspirerende
nieuwjaarsbijeenkomst en nog veel meer. Maar het
mooiste is toch wel die glimlachende snoetjes en
knuffels van kinderen en dankbare ouders.

