
 
 

  VACATURE 

 

   Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar  
 

   Pedagogisch medewerkers  
   Op basis van een oproepcontract  

                         of een aantal uren op flexibele basis  

  

 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn skidkinderopvang, een enthousiaste, ambitieuze en professionele kinderopvang-
organisatie in de kop van Drenthe en bieden peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse 
opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang.   
 
Wij bieden kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen en dragen zo bij aan een mooie  
toekomst voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Onze medewerkers hebben 
passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen en zijn zich  
bewust van de talenten van kinderen. Zij bieden kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te 
groeien tot de persoon die ze zijn. Dit doen ze in een huiselijke, warme en persoonlijke  
omgeving waarbij het kind voorop staat. We streven in ons dagelijks werk naar optimale  
dienstverlening voor ouders om hen zo goed mogelijk te ontzorgen. Wij staan midden in  
de gemeenschap waarin onderwijs en opvang, spelen en leren hand in hand gaan. 
 
Vacature Pedagogisch Medewerker 
Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar enthousiaste professionele Pedagogisch            
Medewerkers die willen werken op basis van een oproep- of flex contract. 

Als pedagogisch medewerker ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de  
dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.  
Je begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als individueel en onderhoudt contacten met 
ouders/verzorgers. Je organiseert activiteiten gericht op de ontwikkeling van de kinderen van 
verschillende leeftijden. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan overlegvormen  
en deel je de dagelijkse zorg voor de groepsruimte. 
 
Profiel 

 Je hebt een kindgerichte MBO opleiding afgerond, die kwalificeert voor de functie van 
       pedagogisch medewerker, bij voorkeur niveau 4. 

 Je bent creatief en beschikt over een gezond gevoel voor humor. 

 Je hebt een passie voor kinderen en straalt dit ook uit. 

 Je bent flexibel en bereid op wisselende dagen, tijden en locaties te werken. 

 Je bent beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag of minimaal twee van deze  
       dagen plus de woensdag of vrijdag. 
 
Wij bieden                                                                                                                                                 
Werken in een leuke, dynamische organisatie met enthousiaste en professionele collega’s en 
de mogelijkheid om deel te nemen aan scholing (Kinder EHBO, Gordon, TINK)                          
De mogelijkheid om te werken op oproepbasis maar ook als flexmedewerker voor een nader 
overeen te komen aantal uren. Dit is, mede afhankelijk van je mobiliteit en beschikbaarheid, 
variërend van 6 tot 18 uur per week. Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Kin-
deropvang. 

Wil je meer weten over deze vacature, dan kan je contact opnemen met de afdeling P&O.      
tel.  Annen: 0592-304190 / tel. Vries: 0592 338930.                                                                         
Sollicitatie: je kan je motivatiebrief met CV mailen onder vermelding van PM/flex. 

Ben je nog bezig met de opleiding en op zoek naar een leuke stageplek? Wij bieden meerdere 
stageplaatsen en informeren je graag over de mogelijkheden! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

skidkinderopvang, dé 

kinderopvangorganisatie in 

Noord-Drenthe.  

 

 

Kwaliteit, deskundigheid en 

continuïteit zijn onze sleu-

telwoorden.  

 

 

Dat vind je terug in ons 

pedagogisch beleid, maar 

vooral in onze werkwijze.  

 

 

Onze opvanglocaties vind 

je in Assen, Annen, Gassel-

ternijveen, Gieten, Zuidla-

ren, Tynaarlo , Vries, Eel-

de, Paterswolde en  

Eelderwolde. 

 

 

 


