
VACATURE

Kinderopvang Texel en haar medewerkers zijn altijd 
in ontwikkeling, daardoor zijn wij nu op zoek naar jou: 

onze nieuwe collega op de BSO.

Pas jĳ  in dit profi el en wil je bĳ  ons komen werken? 
Stuur dan je brief met CV naar info@kinderopvangtexel.nl of Kinderopvang Texel, t.a.v. 
Marleen Keijser, Keesomlaan 13, 1791DA Den Burg o.v.v. Vacature pedagogisch medewerker BSO.

Pedagogisch 
medewerker 

Buitenschoolse opvang

Bĳ  de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Texel, werk je met kinderen in de leeftĳ dsgroep van 4 tot 13 
jaar. De buitenschoolseopvang is gevestigd in Den Burg, en in een aantal buitendorpen. Samen met je collega’s 
zorg je voor de dagelĳ kse opvang, ontwikkeling en verzorging van deze groep kinderen. Daarnaast creëer je 
met elkaar een situatie waarin kinderen zich veilig voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Ons team bestaat uit een enthousiaste en professionele groep leidsters, die met elkaar zorgen voor 
een vertrouwde en gezellige sfeer, waar kinderen, ouders en leidsters zich prettig voelen.

De kinderopvang is een enerverende wereld, waarbinnen elk jaar sprake is van nieuwe 
wetgeving en zich elke dag nieuwe uitdagingen voordoen. Dit vraagt fl exibiliteit en 
betrokkenheid van onze leidsters. Naast het werken op de groep, neem je regelmatig deel 
aan trainingen en cursussen. Ook val je, daar waar nodig, in voor je collega’s.

Als pedagogisch medewerker ben je in het bezit van een geldig diploma. 
(Diplomacheck: https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang)

Daarnaast is het belangrĳ k dat je ook over (aantoonbaar) taalniveau 3F/B2 beschikt.

Wij bieden een contract voor 27 uur per week. Ben jij echter die perfecte BSO medewerker die precies 
past in ons team, dan zijn meer of minder uren ook bespreekbaar.

Het salaris ligt voor 36 uur tussen de € 2.200 en € 3.000 bruto per maand. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld en 
2% eindejaarsuitkering. Ook bieden wij medewerkers met kinderen een aantrekkelijke regeling voor de opvang.

WWW.KINDEROPVANGTEXEL.NL

Pas jĳ  in dit profi el en wil je bĳ  ons komen werken? Reageren kan tot 10-10-2021


