
 

Stichting Kindcentrum Nunspeet biedt professionele kinderopvang binnen de 
gemeente Nunspeet. 
 

Wie zoeken wij? 
Enthousiaste vakantiemedewerkers voor de buitenschoolse opvang die hart hebben voor onze kinderen.  
Jij ondersteunt tijdens de schoolvakanties de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse opvang van de 
kinderen in de AvonturenBSO. Jij weet er elke dag weer een feestje van te maken voor alle kinderen! 
 
Over de vacature 
Tijdens de schoolvakanties gaan de kinderen van de BSO op pad met de AvonturenBSO. Aan de hand van 
een thema worden er activiteiten aangeboden. Jij helpt bij de groepsactiviteiten of je doet zelfstandig een 
activiteit met een groepje kinderen onder toezicht van een pedagogisch medewerker. Jij helpt bij de 
huishoudelijke activiteiten zoals het voorbereiden van eet- en drinkmomenten en het opruimen na die tijd. 
Als vakantiemedewerker krijg je de kans om ervaring op te doen binnen de kinderopvang. Zo kun je 
kennismaken met de doelgroep en is er de gelegenheid om meer te leren over onze pedagogische manier 
van werken. 
 
Wie ben jij? 

✓ Je bent graag actief bezig met kinderen van 4 t/m 12 jaar.  

✓ Je bent in de vakantieweken één of meerdere dagen of dagdelen beschikbaar. 
✓ Je kunt bijdragen aan een huiselijke sfeer waar kinderen zich veilig voelen. 

✓ Je toont initiatief en weet van aanpakken. 
✓ Je bent een echte teamspeler. 
✓ Je denkt oplossingsgericht. 

✓ Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. 
 
Opleidingseisen 
Je bent minimaal 16 jaar en je volgt voortgezet onderwijs. 

Wat biedt SKN? 
✓ Ervaring opdoen binnen de kinderopvang in een prettige werksfeer met professionele collega’s.  
✓ Een inspirerende werkomgeving die voelt als thuis. 

✓ Een jaarcontract en passend salaris voor jouw leeftijd. 
 

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

Vacature 
 

Maak jij de vakanties met de 

AvonturenBSO nog leuker? 

Vakantiemedewerkers BSO 


