
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pedagogisch Medewerker met flexibel talent! 
 

Werk jij graag op momenten dat het jou past? Hou je van afwisseling en maak je makkelijk contact? Dan zijn we op 

zoek naar jou! 

 
Wie zijn wij? 
 
Een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden kinderdagopvang, 

peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussen schoolse 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.  

 

Wat ga je doen? 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat vragen wij?  

 De flexibel inzetbare kracht die afwisseling fijn vindt; 

 In staat je moeiteloos aan te passen als je in verschillende teams/locaties wordt ingezet; 

 In staat om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen en je vindt het geen probleem om ouders 
die je niet zo goed kent te informeren over wat hun kind heeft beleefd en geleerd; 

 Erop gericht dat de stabiliteit voor kinderen gewaarborgd blijft. Ouders bij verschillende locaties laten 
hun kind met een gerust hart bij jou achter, want dankzij jou kunnen alle activiteiten doorgaan; 

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

 Ervaring in het werken met de leeftijdsgroepen 0 tot 4 en/of 4 tot 12 jaar; 

 Creativiteit en een gezond gevoel voor humor; 

 Goed kunnen overleggen en samenwerken met collega’s; 

 Een actieve rol in het bedenken en organiseren van activiteiten; 

 Kennis van geldende hygiëne- en veiligheidseisen;  

 Een open en lerende houding. 
 
 
Wat wij bieden? 
 

 Veel flexibiliteit: Jij kiest wanneer en hoeveel je wilt werken. Het is dus goed te combineren met jouw 
gezinsleven, studie, als mantelzorger, hobby’s of ander werk; 

 Focus op de kinderen, doordat je geen extra taken hebt. Denk aan administratie en minder overleg; 

 Hou je van afwisseling? Dan ben je bij ons op de goede plek. We hebben verschillende locaties, ieder 
met hun eigen karakter en specialiteiten; 

 Jouw mening is belangrijk. Wat jij meeneemt van een locatie, kan heel waardevol zijn voor een andere. 
Jij leert de organisatie goed kennen en wij leren graag van jou; 

 De flexpool is de perfecte plek om ervaring op te doen en erachter te komen welke opvangvorm en 
soort locatie bij jou past; 

 Vanuit onze flexpool heb je voorrang bij interne vacatures. 
 

  

 

Hoe komen wij met elkaar in contact? 

Spreekt dit je aan? Solliciteer dan direct door je cv en motivatiebrief te sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl 

Wij kijken er naar uit je te mogen ontmoeten! 

Voor vragen en nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen, met Tessa Hoorn van de afdeling 

P&O op telefoonnummer 06 – 21 69 04 03. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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