
 

Vacature 
 

Word jij onze  

nieuwe duizendpoot? 

Pedagogisch medewerker KDV/BSO/PSG 

Stichting Kindcentrum Nunspeet biedt professionele kinderopvang binnen de 
gemeente Nunspeet. 
 

Wie zoeken wij? 
Een enthousiaste flexibele pedagogisch medewerker voor zowel het kinderdagverblijf als de 
buitenschoolse opvang die hart heeft voor kinderen. Jij weet een vertrouwde omgeving te creëren waar 
kinderen zich thuis voelen. Je sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind vanaf babyleeftijd en 
draagt actief bij aan bijvoorbeeld de taalvaardigheid, cognitieve en sociale vaardigheden. Ook wensen 
van ouders verlies je niet uit het oog. Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de 
dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen op onze locatie. Daarbij zijn de 
volgende punten voor ons een must. 
 
Wie ben jij? 

✓ Je bent betrokken bij en graag actief bezig met kinderen van 0 t/m 12 jaar.  
✓ Je stimuleert de kinderen in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.  

✓ Je bent creatief in het bedenken van activiteiten.  
✓ Je kunt een huiselijke sfeer creëren waar kinderen zich veilig voelen. 

✓ Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.  
✓ Je bent een echte teamspeler en je bent flexibel ingesteld (2 tot 4 dagen per week). 
✓ Je bent enthousiast en gepassioneerd over kinderopvang. 

✓ Je bent gemotiveerd, zorgzaam, empathisch en je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 
✓ Je bent bereid om up-to-date te blijven over diverse methodieken en ontwikkelingen. 

 
Opleidingseisen 
Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding conform de eisen van de CAO Kinderopvang en je hebt 
ervaring binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

Wat biedt SKN? 
✓ Uitdagende werkplekken in een prettige werksfeer met professionele collega’s.  
✓ Contract 18 – 36 uur, salaris conform CAO Kinderopvang.  

✓ Een inspirerende werkomgeving die voelt als thuis 
✓ Diverse trainingen en ontwikkelingsperspectief 

 
Contactinformatie  
Ben jij die enthousiaste pedagogisch medewerker die onze dienstverlening voor kinderen én ouders nog 
beter weet te maken? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar mevrouw J. Hupse: 
jolanda.hupse@kindcentrumnunspeet.nl 
 


