
 

 

 

Per direct zijn wij op zoek naar pedagogisch medewerkers voor de 

volgende locaties: 

 peuterlocatie Lyts Begjin en BSO De Oanrin, beide in Arum 

 kindcentrum Op Streek in Ferwert 

 

Wij zoeken vakkundige, flexibel inzetbare medewerkers die op 

creatieve en inspirerende wijze inhoud geven aan de volgende taken: 

 het zelfstandig kunnen begeleiden en verzorgen van kinderen 

vanuit de pedagogische visie van Kids First 

 zowel individueel als groepsgericht werken 

 contacten onderhouden met ouders en/of verzorgers 

 het in voorkomende gevallen begeleiden van stagiaires en/of 

vrijwilligers 

 

Wij bieden: 

 een dynamische werkomgeving waarin de opvang en ontwikkeling 

van kinderen voorop staat 

 salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Kinderopvang 

 een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal 

 een gunstige kinderopvangregeling 

 een jaarlijkse studiedag en een personeelsavond waarop je 

samenkomt met alle collega’s van Kids First COP Groep 

 kinderen die blij zijn om jou te zien! 

  

Wij verwachten: 

 dat je in het bezit bent van minimaal een relevante MBO 3-

opleiding, Kinder-EHBO en BHV 

 3F en VVE-gecertificeerd is een pré 

 bereidheid tot bijscholing en verdere professionalisering 

 relevante werkervaring binnen de kinderopvang 

 de vaardigheid om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen 

werken 

 dat je beschikt over goede sociale en communicatieve 

vaardigheden en een betrokken en klantgerichte houding 

  

 

  

Pedagogisch medewerkers 
peuteropvang en BSO Arum (18 uren p/w) 

kindcentrum Ferwert (10 uren p/w) 
 



 

 

Aanvullende informatie vacature Arum: 

 wij bieden een arbeidscontract van 18 uren per week (in eerste 

instantie tijdelijk met uitzicht op verlenging). Het contract wordt 

aangevuld met invaldiensten op verschillende locaties. 

 de werkdagen en –tijden voor peuterlocatie Lyts Begjin zijn op 

maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur. 

 de werkdagen en –tijden voor BSO De Oanrin zijn op donderdag van 

14.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 12.00 tot 18.30 uur. 

 

Mocht je informatie willen over de vacature bel dan naar Aly Prins, 

teammanager op 06-19957504. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagochtend  

18 september a.s. 

 

Aanvullende informatie vacature Ferwert: 

 wij bieden een arbeidscontract van 10 uren per week (in eerste 

instantie tijdelijk met uitzicht op verlenging). Het contract wordt 

aangevuld met invaldiensten op voornamelijk locatie Ferwert. 

 de werkdagen en –tijden worden in overleg vastgesteld. 

 

Mocht je informatie willen over de vacature bel dan naar Mieke 

Steigstra, teammanager op 06-19923844. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag  

18 september a.s. 

 

 

 

Solliciteren: 

Heb je belangstelling dan zien wij jouw sollicitatie graag uiterlijk  

12 september a.s. tegemoet via de mail HR.Friesland@kidsfirst.nl t.a.v. 

Greetje Postma, onder duidelijke vermelding van Arum of Ferwert. 
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