
 
Ben jij de leukste pedagogisch medewerker? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Welkom bij de Stichting Kinderopvang Haren (SKH); de leukste organisatie voor 

kinderen van 0 tot 12 jaar in Haren. Binnen de SKH zijn de kinderen het 
belangrijkst: wij mogen iedere doordeweekse dag weer aan de slag om een leuke 
en interessante (mid)dag voor hen te verzorgen. Daar zetten we ons graag en met 

veel plezier voor in! 
We zijn ons er van bewust dat we (als pedagogisch medewerkers) een 

voorbeeldfunctie hebben; kinderen kijken naar ons gedrag en naar onze omgang 
met elkaar. 

 
Vacature 22 uur per week 

We hebben momenteel een vacature beschikbaar als flexkracht op maandag, 
dinsdag en donderdag + een vaste locatie op woensdag en vrijdag. Een ideale 
mogelijkheid om de SKH en het werken op verschillende BSO locaties te leren 

kennen! 
Werktijden gemiddeld per dag van 11.45 uur tot 18.00 uur. 

 
Wat wij vragen van jou als pedagogisch medewerker: 
 

• Je kunt rust en structuur bieden op de groep; 

• Je houdt van een gezellige werksfeer 😊 

• Je hebt affiniteit met de leeftijd van de kinderen op BSO Merlijn (7+); 
• Je bent stress bestendig, zelfstandig, representatief en flexibel; 
• Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken; 
• Je bent initiatiefrijk en weet van aanpakken. 

 
Wat wij jou bieden: 
 

• Een werkplek met volop werkplezier; 
• Enthousiaste collega’s; 
• Goede arbeidsomstandigheden; 
• Goede (werk)begeleiding en een salaris conform CAO; 
• Veel ruimte voor talentontwikkeling; 
• Diverse teams met een samenstelling van jong & oud; 
• Een vacature van 22 uur per week, in school- en vakantieweken. 

 
Klinkt de SKH als de organisatie voor jou en spreekt de vacature jou aan? 
Stuur dan uiterlijk 12 augustus 2022 je CV en een motivatiebrief naar; 
Karin Mulderij, medewerker personeelszaken, k.mulderij@kinderopvangharen.nl 
Heb je vragen over de BSO vacature? 
Dan kun je contact opnemen met de betreffende locatiemanager 
Margreet Boiten (m.boiten@kinderopvangharen.nl) 
 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 33. 
 
 
Deze vacature zal zowel intern als extern worden uitgezet. 
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