
 

 

Wij zoeken een pedagogisch medewerker voor onze 

peuterlocatie Ons Speulplakky in St. Jacobiparochie. 

 

Wij zoeken een vakkundige, flexibel inzetbare medewerker die op 

creatieve en inspirerende wijze inhoud geeft 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 of verzorgers 

 het in voorkomende gevallen begeleiden van stagiaires en/of 

vrijwilligers 

 

Werkdagen zijn op:  

maandag van 07.00 tot 08.15 uur (VSO-dienst) en aansluitend van 

08.15 tot 12.15 uur (peuteropvang) en op vrijdag van 08.15 tot 

12.15 uur (peuteropvang). 

  

Wij bieden: 

 een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op verlenging.  

De contractomvang wordt in overleg vastgesteld omdat je, 

naast de vaste uren, ook als invalkracht op diverse locaties 

gaat werken 

 een fijne werkomgeving waarin de opvang en ontwikkeling van 

jonge kinderen voorop staat 

 schaalindeling volgens de cao Kinderopvang 

 een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal 

 een gunstige kinderopvangregeling 

 kinderen die blij zijn om jou te zien! 

  

Wij verwachten: 

 dat je in het bezit bent van SPW 3 of 4, 3F, Kinder-EHBO en 

BHV 

 op Ons Speulplakky wordt gewerkt volgens de VVE-methodiek. 

VVE-certificering is een vereiste evenals VVE-werkervaring 

 Ons Speulplakky is een tweetalige kinderopvang, Fries kunnen 

spreken is daarom een pre 
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 bereidheid tot bijscholing en verdere professionalisering 

 dat je goed zelfstandig kunt werken 

 dat je beschikt over goede sociale en communicatieve 

vaardigheden en een betrokken en klantgerichte houding 

  

 

Informatie en solliciteren 

Mocht je informatie willen over de vacature bel dan naar Maaike 

Richards, teammanager, op 06-1095 3142 (dinsdag t/m vrijdag 

van 08.00 tot 15.30 uur). 

 

Heb je belangstelling dan zien wij jouw motivatiebrief en 

CV uiterlijk 31 oktober tegemoet via de mail 

HR.Friesland@kidsfirst.nl 

 

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 5 november 

a.s. 
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