
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pedagogisch Medewerker met  passie voor de natuur

 Gieten 

 
 
 
 
 
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 onze locatie De Buitenboel in Gieten zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker met VVE 
certificering en passie voor natuur. De vacature is voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang 
voor gemiddeld 24 uur per week. 

De Buitenboel is een kleinschalige opvang in hartje Gieten. Wij hebben het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang, 
dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat kinderen op een groene en gezonde wijze worden opgevangen en 
verzorgd. Dit houdt in dat we vaak naar buiten gaan en dat we spelen in een groene omgeving met natuurlijke 
materialen. Kinderen leren buiten veel. Ze ontwikkelen hun grove motoriek en verbeteren hun evenwichtsgevoel 
door te rollen, kruipen, hollen, springen en klimmen. Ze leren om te gaan met risico’s en merken dat ze niet bang 
hoeven te zijn. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wat wij vragen 

 Een afgeronde kindgerichte MBO opleiding, die kwalificeert voor de functie van pedagogisch 
medewerker, (https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang); 

 Een VVE diploma (bijvoorbeeld Pyramide 1 en 2); 

 Allround inzetbaar voor het KDV en de BSO; 

 Beschikbaar op in ieder geval maan-, dins-, donder-, en vrijdag: 

 Passie voor de natuur; 

 Een echte teamspeler: je deinst er niet voor terug om feedback te geven en kunt het eveneens goed 
ontvangen; 

 Respect voor je collega’s; 

 Creativiteit en enthousiasme; 

 Iemand die buiten de kaders denkt en met een verrassend activiteiten aanbod komt; 

 Communicatieve vaardigheid, je vindt het leuk om op een positieve manier contact met ouders te 
onderhouden. 

 
 
 
Wat wij bieden 
 

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

 Ruimte voor eigen inbreng en ideeën; 

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

 Een dienstverband voor gemiddeld 24 uur per week; 

 Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Kinderopvang. 
 
 
 

Informatie en sollicitatie 
 
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Monique van de Ven, Manager Kinderopvang (06-
20713769. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling P&O (0592-390204).  
 
Jouw brief en CV kun je tot uiterlijk 23 februari sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature 
PMGieten0220 
 
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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