
Vacature pedagogisch medewerker 
Peutergroep en BSO (24 uur per week) 

 
Heb jij een positieve en warme uitstraling, zit aansluiten en meebewegen bij de behoeftes van 
de kinderen in jouw aard en heb jij zin om er elke dag iets bijzonders van te maken? Kom dan 
ons team op locatie de Heerd in Heerde compleet maken!  

 
Onze locatie is gevestigd in MFA de Heerd waar we o.a. met twee basisscholen, het 
cultuurplein en de bibliotheek onder één dak zitten. Wij bieden hier kinderopvang (0-4 jaar) en 
BSO (4–13 jaar). Ons kinderdagverblijf op de Heerd heeft twee groepen: Winnie de Poeh (0-
2 jaar) en Teigetje (2-4 jaar). Op de BSO vangen we de kinderen op in één groep van 4 tot 13 
jaar. Door groei van onze locatie komt er een plekje vrij ons team op de peutergroep en BSO. 
Is deze combi iets voor jou?  
 
Dit hebben wij te bieden 

- Een klein en enthousiast 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 24 uur per week (1,5 dag peutergroep en 2 middagen 

BSO), met zicht op verlenging en uiteindelijk een vaste aanstelling wanneer het van 
beide kanten klikt.  

- De mogelijkheid om meer te werken door in te vallen op andere groepen wanneer het 
jou uitkomt  

- 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 
- Affiniteit met zowel peuters als BSO-kinderen  
- Flexibiliteit en het talent om vlot te schakelen tussen jouw 2 groepen   

- 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 

- Beschikbaar op (in ieder geval) dinsdagmiddag, woensdag (hele dag), 
donderdagmiddag en vrijdagochtend vanaf september 2021. Eerder beginnen als 
flexibele kracht? Heel graag!  

- Onze openingstijden zijn van 7.00 tot 18.00 wat betekent dat de werktijden hiertussen 
liggen. 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 op de Heerd te komen versterken? Tof! Solliciteer direct en wie weet ontmoeten 
we elkaar binnenkort! Mail je sollicitatiebrief met CV naar jessica@hummelhuis.nl. Solliciteren 
kan tot 27 juni 2021.  
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