
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gecertificeerd VVE Pedagogisch medewerker voor onze KDV 
en PSG in Annen  (11,5 uur per week) 

Deze vacature is in-/extern uitgezet. 
 
Wie zijn wij 
Wij zijn skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden 
kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang in de 
gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo. 
Wij geven kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen en dragen zo bij aan een mooie toekomst voor de kinderen die aan 
onze zorg zijn toevertrouwd. We streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening voor ouders om hen zo goed 
mogelijk te ontzorgen. Wij staan midden in de gemeenschap waar onderwijs en opvang, spelen en leren, hand in hand gaan. 
De samenwerking met het onderwijs vindt onder meer plaats in IKC’s waar intensief samengewerkt wordt.  
Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich bewust 
van de talenten van kinderen. Ze geven kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die ze zijn, in 
locaties die gekenmerkt worden door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind 
centraal staat.  
 
Vacature Gecertificeerd VVE Pedagogisch Medewerker 
In verband met groei binnen onze organisatie ontstaat er een vacature voor gemiddeld 11,5 uur per week voor een 
pedagogisch medewerker met VVE certificering op het KDV en voor de Peuterspeelgroep in Annen. Je werkdagen zijn op 
donderdag en vrijdag. Het is een grote pre wanneer je ook inzetbaar bent op een of meer doordeweekse dagen in verband 
met flexibele inzet op andere locaties en groepen.  
 
Als pedagogisch medewerker ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en 
verzorging van kinderen. 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 beschikt over een afgeronde kindgerichte MBO opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch 
medewerker, minimaal niveau 3 

 Je beschikt over een VVE certificaat (bij voorkeur Piramide) 

 Je ben flexibel enthousiast, creatief en beschikt over een gezond gevoel voor  humor 

 Je hebt een positieve instelling en een passie voor kinderen 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, o.a. voor het leggen en onderhouden van contacten met ouders 
leerkrachten en (sport)verenigingen 

 Je bent een echte teamplayer.  



 

  

 
Wij bieden 
Werken in een leuk team met enthousiaste en professionele collega’s. Er zijn mogelijkheden om deel te nemen aan scholing 
en workshops (Kinder EHBO, BHV, Tink, Gordon). 
De salariëring is conform de CAO Kinderopvang, inschaling in schaal 6. Het salaris is afhankelijk van het aantal relevante 
werkervaringsjaren in de kinderopvang. 
 
Sollicitatie 
Enthousiast geworden? Stuur je brief en cv naar vacature@skidkinderopvang.nl onder vermelding van KDV102018 
www.skidkinderopvang.nl 


