
 
 
 

 
 

 
Pedagogisch medewerker flexkracht 

 
De SKH is vanwege uitbreiding op zoek naar de LEUKSTE Pedagogisch medewerkers die als 
flexkracht (met een 15 uren contract en minimaal beschikbaar op ma-di-do) bij ons aan de 
slag willen. 
 
 
Omschrijving van de dagelijkse werkzaamheden: 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging 
van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar; 

• Je begeleidt de kinderen individueel, maar ook in groepsverband; 
• Je zorgt dat kinderen zich veilig voelen; 
• Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen door het uitvoeren van diverse 

activiteiten; 
• Je draagt zorg voor goede communicatie met ouders en scholen. 

 
 
Wat verwachten we van je: 

• Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding die aan de normen van de CAO 
Kinderopvang voldoet;  

• Je bent flexibel inzetbaar; 

• Je bent in elk geval op maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar; 

• Je hebt kennis en ervaring in de pedagogiek; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Je houding is betrokken, kindgericht en respectvol; 

• Je voelt de behoeften en interesses van kinderen goed aan; 

• Je bent enthousiast, vriendelijk, flexibel en creatief, kortom, je bent de leukste, 
passende in de leukste kinderopvang; 

• Communicatief en sociaal vaardig (zowel mondeling als schriftelijk); 

• Je kunt een actieve bijdrage leveren op het gebied van activiteiten; 

• Je bent woonachtig in de omgeving van Haren (Groningen); 

• Het hebben van een EHBO en of BHV diploma is geen eis wel een pré. 
 
 

Wat hebben we je te bieden: 

• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng; 

• Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf; 

• Een collegiaal en betrokken team; 

• De mogelijkheid te solliciteren op interne vacatures; 

• Salaris volgens de CAO Branche Kinderopvang Nederland. 

 

 •   

Ben jij de leukste en spreekt deze afwisselende functie, met ruimte 
voor ideeën en eigen inbreng je aan?  
Neem dan voor meer informatie contact op met Daphne Beilschmidt 
(P&O) via telefoonnummer 06-52 52 31 78 of mail je sollicitatie aan: 
d.beilschmidt@kinderopvangharen.nl 
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