
 

Stichting Kindcentrum Nunspeet biedt professionele kinderopvang binnen de 
gemeente Nunspeet. 
 

Wie zoeken wij? 
Een enthousiaste gastvrouw, gastheer of groepshulp die hart heeft voor kinderen en passie om te 
verzorgen. Jij vindt een fijne en vooral opgeruimde sfeer belangrijk. Je weet een schone omgeving te 
creëren waar iedereen zich thuis voelt. Zijn er handen tekort binnen de groepen, dan schiet jij zonder 
twijfel te hulp. Jij maakt iedere dag voor de kinderen en je collega’s graag zo mooi mogelijk. 
 
Over de vacature 
Als gastvrouw, gastheer of groepshulp verricht je schoonmaakwerkzaamheden in de verschillende 
ruimtes van onze locatie(s). Je zorgt ervoor dat alle kinderen en collega’s gebruik kunnen maken van 
een hygiënische omgeving. Je verzorgt de voorraad boodschappen en huishoudelijke artikelen. 
Daarnaast ondersteun je de pedagogisch medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je bent de 
helpende hand tijdens verzorgende taken zoals verschonen en eten, het extra paar ogen bij de 
activiteiten en de extra begeleider bij het vervoer van de kinderen van en naar school. Je helpt met 
het licht huishoudelijk werk dat dagelijks in de groepen wordt gedaan. Dankzij jouw hulp heeft de 
pedagogisch medewerker meer tijd en aandacht voor de kinderen. 
 
Wie ben jij? 

✓ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone omgeving en pakt op wat er moet 
gebeuren. 

✓ Je hebt affiniteit met kinderen van 0 t/m 12 jaar.  

✓ Je kunt een huiselijke sfeer creëren waar kinderen, ouders en collega’s zich veilig voelen. 
✓ Je bent een teamspeler; je bent flexibel en servicegericht. 
✓ Je bent stressbestendig en houdt van aanpakken. 

✓ Je spreekt de Nederlandse taal. 
✓ Je kunt zelfstandig werken. 
✓ Je beschikt over eigen vervoer. 
✓ Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. 

 
Opleidingseisen 
Je hebt minimaal VMBO werk- en denkniveau. 

Wat biedt SKN? 
✓ Uitdagende werkplekken in een prettige werksfeer met professionele collega’s.  

✓ Contract 20-24 uur, salaris conform CAO Kinderopvang.  
✓ Een inspirerende werkomgeving die voelt als thuis. 

 
Contactinformatie  
Ben jij die enthousiaste gastvrouw, gastheer of groepshulp die onze dienstverlening voor kinderen én 
ouders nog beter weet te maken? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 14 april 2023 naar 
info@kindcentrumnunspeet.nl t.a.v. Jolanda Hupse. 
 
 

Vacature 
 

Laat jij je handen graag 

wapperen? 
 

Gastvrouw of -heer / Groepshulp 


