Kinderopvang Mathil biedt kinderopvang aan in de vorm van dagopvang voor kinderen van 0 – 4
jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar in de plaatsen Rouveen, Staphorst en
Nieuwleusen. Dit doen wij vanuit een christelijke identiteit. Naast deze vorm van opvang bieden
wij in de wijde regio gastouderopvang aan voor kinderen van 0-12 jaar. Dit is opvang in huiselijke
sfeer bij gediplomeerde gastouders aan huis of eventueel in eigen huis. Per direct zijn wij op
zoek naar:

GASTOUDERS (M/V)
• IN DE GEMEENTEN DALFSEN, ZWARTEWATERLAND EN STAPHORST •
Als gastouder draag je zorg voor de oppas van kinderen van de vraagouders in uw eigen huis of
eventueel bij de vraagouders aan huis. Door de huiselijke sfeer geeft u de kinderen een veilig en
vertrouwd gevoel. Met een uurtarief per kind ontvangt u een goede beloning. Wij als
Kinderopvang Mathil bemiddelen, begeleiden en dragen zorg voor de kwaliteit van de opvang.

WIE BEN JIJ?
•
•
•

Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan? En kun jij kinderen begeleiden in hun
ontwikkeling?
Beschik jij over een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een daaraan
gelijkgesteld diploma? Klik op deze link voor meer informatie hierover.
Ben jij in het bezit van een EHBO-certificaat gericht op kinderen?

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN GASTOUDERSCHAP?
•
•

Je werkt thuis en dat kan dus een goede combinatie zijn met uw eventuele eigen
kinderen.
Doordat je (in overleg met de vraagouders) de dagen en tijden van opvang bepaalt ben
je flexibel en zelfstandig.

INTERESSE?
•

•
•

Ben jij geïnteresseerd om gastouder te worden? Neem dan contact op met Janita de
Haan via info@mathil.nl of telefoonnummer 06 30 27 47 42. We ontvangen graag voor 15
juni 2019 een reactie.
Kijk voor meer informatie over gastouderopvang op www.mathil.nl.
Ben je niet in het bezit van de vereiste diploma’s maar heb je wel interesse? Neem dan
contact met ons op voor informatie over eventuele opleiding.

