Heemhuys Meta (kleinschalig kinderdagverblijf) in Ruinerwold
zoekt opvolging en/of per direct parttime ondersteuning
Ben jij een pedagogisch medewerker met passie voor de ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar),
struin jij graag door de natuur, en vertel je graag een mooi verhaal? Hou jij van het leven, bied jij rust
en aandacht en ben jij een ondernemende duizendpoot?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Even voorstellen…
Heemhuys Meta van Marianne Gerritse is een kinderdagverblijf + woonhuis in de vorm van een
woonboerderij midden tussen de weilanden van Ruinerwold nabij Meppel. Marianne zoekt een
enthousiaste opvolger voor de overname van het kinderdagverblijf vanwege pensioen. Bij Heemhuys
Meta is het dagelijkse gezinsleven het
uitgangspunt. Dat betekent: een vaste
leidster, dagelijks de natuur in, biologische
voeding, rust en aandacht, huiselijkheid en
geborgenheid. Dit is waarom de begane
grond van de boerderijstal ingericht is tot
een gezellige woonkamer en slaapkamers
voor de kinderen. De basis ligt in
kleinschaligheid en professionaliteit met
een antroposofische visie.
Heemhuys Meta is ook per direct op zoek naar een invalkracht of tijdelijke ondersteuning van een
pedagogisch medewerker voor 2 dagen per week. Verder is het ook mogelijk om het
kinderdagverblijf over te nemen met een partner, meerdere opties zijn mogelijk.
Jij…
•
•
•
•
•

bent gedreven, creatief en zelfstandig;
staat open voor de antroposofische visie;
zorgt voor de bedrijfsvoering van het kinderdagverblijf;
hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
beschikt over een MBO 4 opleiding conform cao kinderopvang.

Wij bieden…
• kleinschalig kinderdagverblijf ter overname;
• woonruimte (huur) naast het kinderdagverblijf;
• mogelijkheid tot financiering;
• aansluiting bij franchiseorganisatie van Heemhuys (www.heemhuys.nl).
Wat nu?
Laat ons zien wat je drijft en wie je bent. Dat kan door een mooie brief, een filmpje of bijvoorbeeld
een collage te mailen naar info@heemhuys.nl. Interesse of vragen? Bel of mail naar 088-0600460/
directie@heemhuys.nl.

