
Vacature pedagogisch flex-medewerker  

Binnen de SKH zijn wij opzoek naar pedagogisch medewerkers (PM-ers) die flexibel stichtingsbreed 

kunnen worden ingezet. Als flex-medewerker leer je in snel tempo de organisatie kennen en kun je 

werken met kinderen van verschillende leeftijden (0 t/m 12 jaar), dus zowel op Kinderdagverblijf 

(KDV) als Buitenschoolse Opvang (BSO). Ben je bevoegd om op een BSO te werken dan bieden wij je 

graag een contract tot maximaal 20 uur per week aan. Ben je eveneens bekwaam om op het KDV te 

werken, dan behoort een contract tot maximaal 30 uur tot de mogelijkheden. Past een vaste 

werkplek meer bij je? Dan heb je als flex-medewerker uiteraard de mogelijkheid om te reageren op 

interne vacatures. 

Als pedagogisch medewerker neem je actief deel aan het bieden van een veilige vertrouwde plek, 

uitdagend spel en activiteiten voor kinderen en goede communicatie met ouders. Dit doe je samen 

met je collega's. Iedereen heeft andere talenten en zo kan je als team elkaar goed aanvullen en 

versterken.  

Omschrijving van de dagelijkse werkzaamheden:  

• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 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 bent verantwoordelijk voor de verzorging van de kinderen in de groep waar je werkt;  

• Je draagt zorg voor goede communicatie met ouders.  

Wat verwachten we van je:  

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

voldoet (www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma)  

• Je hebt kennis en ervaring in de pedagogiek;  

• Jij bent organisatorisch sterk en proactief;  

• Je bent flexibel;  

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  

• Je houding is betrokken, kindgericht en respectvol;  

• Je bent communicatief en sociaal vaardig (zowel mondeling als schriftelijk);  

• Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Haren.  

Wat heeft SKH te bieden:  

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

• Een prettige werksfeer in een informele organisatie;  

• Een betrokken werkgever, je wordt als medewerker gezien en gehoord;  

• Ondersteuning en coaching op maat;  

• Goede balans tussen werk en privé;  

• Een collegiaal en betrokken team; 

• Salaris volgens de CAO Kinderopvang.  

Heb je vragen?  

Geen probleem, je kunt contact opnemen met Gabry Ekamper (P&O functionaris) 

g.ekamper@kinderopvangharen.nl.  

    
Zin om bij ons te komen werken?  

Stuur dan een korte motivatie, inclusief CV, naar Gabry Ekamper (P&O functionaris) 

g.ekamper@kinderopvangharen.nl.  
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