
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 

    We hebben momenteel per direct een vacature beschikbaar op een vaste locatie! 
 
 

BSO Rijmelarij 
We zoeken iemand die naast het werk op de groep ook zou willen meedenken en bijdragen 

wil leveren aan de ontwikkeling van:  
IKC Rummerinkhof  

 
Vacature op BSO Rijmelarij is voor minimaal 9 uur per week 
op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag in schoolweken 

 
Is uit te breiden met: 

Vacature van 3,5 uur door te werken op TSO Nicolaaschool 
op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag in schoolweken 

- en/of - 
Vacature van 2 uur door helpen vervoer BSO OpStelten 

op maandag, dinsdag en/of donderdag in schoolvakantieweken 
- en/of - 

Vacature van 3,5 uur door te werken in schoolvakanties 
op maandag, dinsdag en/of donderdag in schoolvakantieweken 

- en/of - 
extra werken als invalkracht 

 
Wij bieden je een werkplek met volop werkplezier, enthousiaste collega’s, goede 

arbeidsomstandigheden, goede (werk)begeleiding en een salaris conform CAO.  
Daarnaast is er heel veel ruimte voor talentontwikkeling en werk je in een divers team van           

jong en oud. 
 

Klinkt de SKH als de organisatie voor jou en spreekt de vacature jou aan?   
Stuur dan uiterlijk 25 november je CV en een motivatiebrief naar;  

Karin Mulderij, medewerker P&O, 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) 
 

Deze vacature zal zowel intern als extern worden uitgezet.  


