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Kidscasa Kinderopvang B.V. zoekt per direct een 

Allround pedagogisch medewerker op oproepbasis 
Die op alle locaties en alle vormen van opvang die Kidscasa biedt kan worden ingezet. 

VSO/BSO/KDV/PSG 

 

Kidscasa Kinderopvang 

B.V. biedt kinderopvang, 

peuterspeelgroepen, 

gastouderopvang en 

speciale kinderopvang in 

Noord-Nederland. 

Kinderen van 0-12 jaar 

worden opgevangen in 

goed geoutilleerde 

accommodaties en 

gastgezinnen. 

 

Het gastouderbureau 

bemiddelt in de opvang bij 

gastgezinnen thuis. 

 

Wij streven er naar om zo 

veel en zo goed mogelijk in 

te spelen op 

maatschappelijke 

ontwikkelingen, en hierin 

vernieuwend te zijn. 

 

Kidscasa Kinderopvang 

B.V.  is voortdurend op 

zoek naar de balans tussen 

het welbevinden van de 

kinderen, het belang van de 

ouders en de 

mogelijkheden van de 

organisatie.  
 

 

De functie 

Als oproepkracht val je in voor een collega die ziek is of verlof heeft. Dit kan 

zijn op het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de peuterspeelgroep. 

Het is afwisselend werk, je doet veel ervaring op en je collega´s zijn blij dat je 

er bent. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor: 

 De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep 

kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. 

 Het organiseren en aanbieden van op de doelgroep afgestemde 

activiteiten. 

 Professionele contacten met ouders. 
 

Jouw  profiel 

 Je beschikt over een afgeronde kindgerichte opleiding op minimaal 

MBO 3-niveau. Bijvoorbeeld SPW, SAW, Gespecialiseerd 

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. 

 Je bent enthousiast en hebt plezier in het werken met kinderen, ouders 

en collega’s. 

 Je bezit goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

 Je bent flexibel, toont inzet en hebt een positieve instelling. 

 Je bent collegiaal en kan goed samenwerken, daarnaast kun je ook 

zelfstandig werken. 

 

Wij bieden 

 Een jaarcontract op oproepbasis met kans op tijdelijke urenuitbreiding. 

 De werkdagen zijn i.v.m. het 0-urencontract op oproepbasis 

wisselend. 

 Je wordt gesalarieerd conform de CAO Kinderopvang.  

€1.943,- tot €2.652,- /maand bij een fulltime dienstverband. 

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze medewerker P&O, Mieke Kühr op telefoonnummer 

050-5020244. 

Je kunt je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail zenden aan: m.kuhr@kidsca.nl 
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