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skidkinderopvang 

biedt 

kinderdagopvang, 

peuteropvang, 

buitenschoolse 

opvang, 

gastouderopvang en 

tussenschoolse 

opvang.  

 

 

Kwaliteit, 

deskundigheid en 

continuïteit zijn 

onze 

sleutelwoorden.  

 

 

Dat vind je terug in 

ons pedagogisch 

beleid, maar vooral 

in onze werkwijze.  

 

 

Onze opvanglocaties 

vind je in Assen, 

Annen, 

Gasselternijveen, 

Gieten, Zuidlaren, 

Tynaarlo en Vries. 

 

 

Het bedrijfsbureau is 

gevestigd in Annen. 

 

 
Wij zijn opzoek naar meerdere 

Pedagogisch medewerker(s) 

oproepkracht 

     (nul uren contract) 

 
 
 
 
Organisatie 
skidkinderopvang is dé kinderopvangorganisatie in “de kop van Drenthe”.  
Wij bieden kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en 
tussenschoolse opvang. Bij ons draait alles om kinderen. Wij bieden een veilige, 
vertrouwde en inspirerende omgeving waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen 
ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen rekenen op warme persoonlijke begeleiding door 
goed opgeleide medewerkers. En waar ze alle gelegenheid krijgen om te spelen, te 
ontdekken en te leren. Dat is wat wij kinderen willen bieden. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Als oproepkracht ben je verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in de leeftijd van  
0 t/m 12 jaar op diverse locaties. Je begeleidt en verzorgt kinderen volgens het 
pedagogisch beleid van de organisatie. Je draagt samen met je collega’s bij aan een 
verantwoorde opvang van de kinderen. Hierbij staan veiligheid, hygiëne, ontwikkeling van 
het kind, openheid en respect voor groot en klein centraal. 
 
Profiel 
 Een afgeronde kindgerichte opleiding op minimaal MBO-4 niveau. 
 Alle dagen van de week beschikbaar. 
 Goed in teamverband kunnen werken. 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden. 
 Contacten kunnen leggen en onderhouden met ouders, leerkrachten en andere 

instellingen (zoals sportclubs en verenigingen etc.). 
 Flexibel, zelfstandig, creatief en niet te vergeten: een gezond gevoel voor humor. 
 
 
Wij bieden 
 Een uitdagende, afwisselende baan in een organisatie die volop in beweging is. 
 Enthousiaste en professionele collega’s. 
 De ruimte om je verder in de kinderopvang te ontwikkelen. 
 De mogelijkheid als interne kandidaat te solliciteren naar een functie met een aantal 

vaste uren per week. 
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang. De functie is ingedeeld in schaal 6.  

 
 
Meer informatie en sollicitatie 
Wil je meer weten over onze organisatie of over de specifieke locaties, kijk dan eens op 
onze website, www.skidkinderopvang.nl.  
Voor meer informatie over de functie van pedagogisch medewerker, of als je twijfelt of je 
over de juiste diploma’s beschikt, kun je contact opnemen met Inge Popken, afdeling P&O , 
tel. 06 – 53850885. 
 
Graag ontvangen we jouw  motivatiebrief met CV op vacature@skidkinderopvang.nl.  
 

 

http://www.skidkinderopvang.nl/
mailto:vacature@skidkinderopvang.nl

