
Vacature oproepkracht Kinderopvang Kids Okay 

Wij zijn op zoek naar een oproepkracht die ons team komt versterken. Een pedagogisch medewerker 

die gek is op ontdekkingen is bij ons aan het juiste adres! Werk jij met veel liefde voor baby’s? Reis je 

vervolgens mee met de soms ondeugende dreumesen naar de fantasierijke wereld en vele vragen 

van de peuters? En zet jij na een intensieve schooldag alles op alles om er samen met de BSO 

kinderen een fantastische middag van te maken? Lees deze vacature dan snel verder en solliciteer! 

Jouw rol als pedagogisch medewerker  

Iedere dag is weer bijzonder, geen enkele dag is hetzelfde en je krijgt voldoende variatie in je werk. 

Als pedagogisch medewerker moedig je kinderen aan om zichzelf en de wereld om hen heen te 

ontdekken. Spelenderwijs zoek je met kinderen naar eigen talenten en interesses. Hierbij volg je het 

tempo van het kind en zorg je voor een liefdevolle, vertrouwde en leerrijke omgeving.  

Werken op een inspirerende werkplek 

Kinderopvang Kids Okay bevindt zich in basisschool ‘Onze Bouwsteen’, hierdoor zijn de lijntjes met 

school kort. Momenteel zijn wij ons pedagogische beleid en werkplek aan het vernieuwen waardoor 

er een energieke sfeer heerst. De inrichting van de groepsruimten sluit aan bij het vernieuwde beleid 

en de belevingswereld van de kinderen. Samen met het team geef je invulling aan de activiteiten en 

thema’s die aansluiten op het beleid en de belevingswereld van kinderen. Kortom… je komt terecht 

in een inspirerende en professionele werkomgeving waar je eigen inbreng wordt gewaardeerd.  We 

hechten veel belang aan een leuke en gezellige sfeer, open communicatie is hierbij een must.  

Wat bieden wij jou? 

- Oproepcontract voor bepaalde tijd 

- Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van opleiding en ervaring) 

- Vast en hecht team met gedreven en enthousiaste collega’s 

- Investering in jouw persoonlijke groei middels scholing en pedagogische coaching 

Wat vragen wij van jou? 

Je deelt met ons de passie voor de begeleiding en ontwikkeling van kinderen. Je geniet van ieder 

moment en zet alles op alles om de kinderen een leerzame en fantastische dag te bezorgen. 

Uiteraard ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en ontwikkeling kinderen, wat maakt 

dat we het volgende van je vragen: 

- Je bent in het bezit van een diploma (MBO4 of HBO) die jou kwalificeert om te werken in de 

kinderopvang 

- Je communiceert vlot met kinderen, ouders en collega’s 

- Je beheerst de Nederlandse taal goed 

- Babyscholing en kinder-EHBO/BHV zijn een pré 

Zin om te starten? 

Stuur dan nu jouw unieke sollicitatiebrief en CV naar info@kidsokay.nl!  

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met Christel Thijssen/ Petra Wijtten (managers) of Wendy Coppelmans 

(pedagogisch coach) via info@kidsokay.nl.  
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