
Vacature pedagogisch medewerker 
Flex (32 uur per week) 

 
Een fles geven, bananenbrood bakken met de peuters of lasergamen met de oudste BSO-
kinderen. Kun je niet kiezen? Dat snappen we best. Dan is deze vacature echt iets voor jou!  
Wegens groei van onze locaties zijn we namelijk op zoek naar een vliegende keep voor 32 uur 
per week! Word jij onze reddende engel?  
 
Als flexer vervang je onze pedagogisch medewerkers wanneer zij genieten van een vakantie 
of als ze ziek zijn. Op onze locaties is er altijd iets te doen! Als flexer heb je geen 
mentorkinderen en geen verplichtingen zoals activiteiten voorbereiden. Gewoon lekker werken 
en je richten op de kinderen. Elke dag is anders en dat maakt het werk als flexer zo leuk!  
 
Locaties 
Onze twee, kleinschalige locaties zijn gevestigd in MFA de Heerd en in brede school de 
Rhijnsberg in Heerde. Hier bieden we kinderdagopvang (0-4 jaar) en BSO (4-13 jaar). We 
werken met horizontale groepen. Beide locaties zijn met het openbaar vervoer te bereiken. Als 
je met de auto komt kun je gratis parkeren, er is voldoende parkeergelegenheid.  
 
Dit hebben wij te bieden 

- Een enthousiast en positief team dat je met open armen ontvangt en zin heeft om met 
je samen te werken  

- Een werkomgeving waarin er ruimte is voor jouw ideeën en mogelijkheden om deze in 
de praktijk te brengen   

- Een tijdelijk arbeidscontract voor 32 uur per week, met zicht op verlenging en 
uiteindelijk een vaste aanstelling wanneer het van beide kanten klikt.  

- Salaris conform de cao-kinderopvang binnen schaal 6 (€2128 - €2899) 
 

Dit heb jij in huis 
- Plezier in je werk en een flinke dosis positieve energie  
- Flexibiliteit en talent om snel te kunnen switchen  
- Affiniteit met de verschillende leeftijdsgroepen (0-13 jaar) 
- Een proactieve houding, je neemt initiatief en hebt zin om dingen te ondernemen  
- Overzicht houden is je tweede natuur, ook wanneer de groep gezellig vol is. Jij blijft 

rustig en leidt alles in goede banen.   
 
Dit vragen we van je 

- Je bent in het bezit van een mbo- of hbo-diploma met de juiste kwalificaties voor de 
kinderopvang 

- Je gaat gemiddeld 4 dagen per week werken, maar zouden het fijn vinden als je 5 
dagen beschikbaar bent omdat je werkdagen kunnen wisselen  

- Wij zijn geopend van 7.00 tot 18.00, onze werktijden liggen hiertussen. Dit is voor jou 
geen probleem  

- Je bent in het bezit van een (kinder)EHBO-diploma (is een pré)  
 
Heb je na het lezen van deze vacature zin om er met de kinderen een feestje van te maken 
en ons team te komen versterken? Tof! Solliciteer direct en wie weet ontmoeten we elkaar 
binnenkort! Mail je sollicitatiebrief met CV naar info@hummelhuis.nl. Solliciteren kan tot 27 juni 
2021.  
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