
 

Vacature 
 

Heb jij talent voor de  

oudste BSO kinderen? 

Twee Pedagogisch medewerkers BSO 
Villa Groen en Villa Kakelbont 

Stichting Kindcentrum Nunspeet biedt professionele kinderopvang binnen de 

gemeente Nunspeet. 
 

Wie zoeken wij? 
Twee enthousiaste flexibele pedagogisch medewerkers voor de buitenschoolse opvang die hart hebben 
voor onze oudste kinderen. Jij weet een vertrouwde omgeving te creëren waar kinderen zich thuis 
voelen. Je stimuleert en daagt de kinderen uit in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.  
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang van een groep 8+ 
kinderen op onze BSO-locatie in Villa Groen of in Villa Kakelbont.  
 
Wie ben jij? 

✓ Je bent betrokken bij en graag actief bezig met kinderen van 8 t/m 12 jaar.  
✓ Je bent in de schoolweken beschikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 

14:00 tot 18:00/18:30. 
✓ Je bent in de vakantieweken één of meerdere hele dagen beschikbaar. 
✓ Je bent creatief in het bedenken van (uitdagende) activiteiten. 

✓ Je kunt een huiselijke sfeer creëren waar kinderen zich veilig voelen. 
✓ Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en je bent een echte teamspeler. 

✓ 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. 

✓ Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. 
 
Opleidingseisen 
Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding conform de eisen van de CAO Kinderopvang.  

Wat biedt SKN? 

✓ Uitdagende werkplekken in een prettige werksfeer met professionele collega’s.  
✓ Contract 12-16 uur, salaris conform CAO Kinderopvang. Eventueel een uitbreiding met 

peuterspeelgroep mogelijk bij bezit van VE-certificaat en 3F.  
✓ Een inspirerende werkomgeving die voelt als thuis. 
✓ Diverse trainingen en ontwikkelingsperspectief. 

 
Contactinformatie  
Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 16 december 2022 
naar info@kindcentrumnunspeet.nl t.a.v. Jolanda Hupse. 
 


