
 

Kids First COP groep is partner in de nieuw gevormde IKC’s, o.a. in 

de gemeente Eelde. Per direct zijn wij op zoek een pedagogisch 

medewerker voor de locatie BSO-KDV Westerburcht in Eelde. 

 

Wij zoeken vakkundige, flexibel inzetbare collega’s die op creatieve 

en inspirerende manier 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 

 het onderhouden van contacten met ouders en verzorgers 

 nauwe samenwerking met collega’s 

 inzetbaar op zowel de buitenschoolse opvang als op de 

kinderdagopvang 

 het kunnen werken volgens de pedagogische visie van het 

IKC 

 het interdisciplinair kunnen en willen werken binnen het 

IKC waarin alle medewerkers samen één multidisciplinair 

team vormen. 

 
Wij bieden: 

 kinderen die blij zijn om jou te zien! 

 een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng, 

binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is 

 een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling 

 salaris conform de CAO Kinderopvang 

 een vitaliteitsbonus 

 gunstige kinderopvangregeling 

 scholingsmogelijkheden die je vooruit helpen in je loopbaan 

 een jaarlijkse studiedag en een personeelsavond waarop je 

samenkomt met ál je collega’s bij Kids First COP groep 

 

Wij vragen: 

 minimaal een relevante MBO-opleiding op niveau 3 of 4 

 taalniveau 3F en Kinder-EHBO is een pré 

 goede sociale en communicatieve vaardigheden 

 een betrokken en klantgerichte houding 

Pedagogisch medewerker (BSO) 

Gemeente Eelde, 14-18 uur p/wk 



 

 flexibiliteit, liefst op meerdere dagen inzetbaar, uiteraard in 

overleg. 

 

Informatie en solliciteren 

Mocht je informatie willen over de vacature, bel dan met Dewi 

Schroor, Projectcoördinator St. Baasis, op telefoonnummer 06-

26174296. 

Informatie over de locatie kun je vinden op de website. 

Je motivatiebrief, voorzien van CV, kun je uiterlijk 

31 december 2019 richten aan HR@kidsfirst.nl. 
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