
Vacature 
Kidscasa Kinderopvang biedt 

kinderopvang, peuter-

speelgroepen, gastouderop-

vang en speciale kinderopvang 

in Noord-Nederland. Kinderen 

van 0-12 jaar worden opgevan-

gen in goed geoutilleerde  

accommodaties en gast-

gezinnen. 

Het gastouderbureau  

bemiddelt in de opvang bij 

gastgezinnen thuis. 

Wij streven ernaar om zo veel en 

zo goed mogelijk in te  

spelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen, en hierin  

vernieuwend te zijn. 

Kidscasa Kinderopvang  is voort-

durend op zoek naar de balans 

tussen het welbevinden van de 

kinderen, het belang van de 

ouders en de mogelijkheden 

van de organisatie.  

 

Geïnteresseerd in de vacature? 
Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven, bij gelijke geschiktheid gaat 

de voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met locatiemanager  

Suzan van Lier op telefoonnummer 050-5020244. 

Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 11-10-2021, voorzien van CV en motivatiebrief, per e-mail 

zenden aan: p&o@kidscasa.nl 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op  woensdag 13-10-2021. 

Kidscasa Kinderopvang zoekt zo spoedig mogelijk een 

Pedagogisch medewerker PSG 

voor 6 uur per week voor locatie de Boemerang te Roderwolde. 

De functie 

In deze functie word je ingezet bij een kleinschalige PSG locatie, die gevestigd is in 

de plaatselijke basisschool in het dorp. Naast het werk op de peuterspeelgroep 

zou je flexibel ingezet kunnen worden bij de VSO en voor vervanging bij ziekte en 

verlof van collega’s.  Als pedagogisch medewerker  creëer je een warme, veilige 

en vertrouwde omgeving voor kinderen en stimuleer je de brede ontwikkeling van 

het kind. De pedagogisch medewerker is o.a. verantwoordelijk voor: 

 De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in 
de leeftijd van 2-4 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 3/4-

niveau; Bijvoorbeeld SPW of Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kin-

deropvang; 

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

lega’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 zelfstan-

dig werken. 

 

Wij bieden 

 Een jaarcontract voor minimaal 6 uur per week met kans op een vast         

contract bij gebleken geschiktheid. De ingeroosterde werkdagen zullen op 

dinsdag en vrijdag zijn. Daarnaast kun je flexibel worden ingezet bij ziekte en 

verlof van een collega; 

 Je zult vanwege een klein aantal kinderen alleen werken. Wel is er een       

collega werkzaam bij de BSO, waarmee je een team vormt. Er bestaat een 

mogelijkheid  om ook ingezet te worden op de BSO van de Boemerang; 

 Je wordt gesalarieerd conform de CAO Kinderopvang. € 2.139,- tot € 2.913,-

per maand bij een fulltime dienstverband; 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder korting op je    

fitness-abonnement bij meer dan 2590 sportscholen in het land. 


