
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pedagogisch Medewerker 
Oproep en flexibele basis 

 
 
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 streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening. 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 geven 
kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die zij zijn, in locaties die gekenmerkt worden 
door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.  

Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar enthousiaste professionele Pedagogisch Medewerkers op basis 
van een oproepcontract of een aantal uren op flexibele basis. 

 

Over de functie 
 
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, minimaal niveau 3 

 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 minimaal 3 doordeweekse dagen beschikbaar. 
 
 



 

Wat wij bieden 
 

 Werken in een leuke, dynamische organisatie met enthousiaste en professionele collega’s 

 Mogelijkheid om deel te nemen aan scholing (Kinder EHBO, Gordon, Tink, Babytraining) 

 De mogelijkheid om te werken op oproepbasis, maar ook als flexer voor een nader overeen te komen 
aantal uren (mede afhankelijkheid van je mobiliteit en beschikbaarheid variërend van 6 tot 20 uur per 
week) 

 Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Kinderopvang. 
 
 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de afdeling P&O, op telefoonnummer 0592 

390204.  

Jouw brief en CV kun je sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature PM/0219. 
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