
 

 

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, flexibele pedagogisch 

medewerkers (invalkrachten) voor onze locaties in Friesland. 

 

Als invalkracht word jij ingezet op verschillende locaties binnen onze 

organisatie. Hierdoor ontmoet je veel kinderen, ouders en collega's en 

neem je steeds een kijkje in de keuken van een andere opvanglocatie. 

En met die frisse blik kan je ons weer inspireren. 

Jouw liefde voor de kinderen en passie voor het mooie vak maken elke 

dag de moeite waard. Jij moedigt de kinderen aan om zichzelf en de 

wereld om hen heen te ontdekken en onbevangen op te groeien. Geen 

kind is hetzelfde en juist dat zie je als een uitdaging. Jij begeleidt ze en 

geeft ze iets mee waar ze de rest van hun leven plezier van hebben! 

 

Wij bieden jou: 

• een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving waarin de 

opvang en ontwikkeling van kinderen voorop staat 

• 16 uren per week op contract met de mogelijkheid om meer dan deze 

uren te werken en op termijn uitbreiding van de contracturen 

• een jaarcontract met uitzicht op verlenging 

• een salaris conform de CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk 

van je ervaring) 

• een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal en een eindejaarsuitkering 

• een gunstige kinderopvangregeling wanneer je jouw eigen kinderen 

plaatst bij Kids First 

• de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectiviteitsregeling 

ziektekostenverzekering 

 

Wij zoeken: 

collega’s die werken vanuit de pedagogische visie van Kids First.  

Je bent zelfstandig, neemt initiatief en bent creatief. Vanuit jouw 

(werk)ervaring, kwaliteiten of specifiek talent (bijvoorbeeld sport, 

natuur, muziek, techniek) vind je het leuk om samen met de kinderen 

dingen te ondernemen en hen uit te dagen.  

 

 

 

 

Pedagogisch medewerkers  
(invalkrachten voor Friesland) 



 

Uiteraard ben je (mede)verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en 

ontwikkeling van kinderen wat maakt dat we het volgende van je 

vragen: 

• dat je beschikt over een MBO-opleiding op niveau 3 of 4 die jou 

kwalificeert om te werken in de kinderopvang 

• VVE-certificering, taalniveau 3F en Kinder-EHBO is een pré  

• dat je een rijbewijs en eigen vervoer hebt  

• relevante werkervaring in de kinderopvang  

• goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• een betrokken en klantgerichte houding 

 

 

Informatie en solliciteren: 

mocht je informatie willen over deze vacature, bel dan met  

Greetje Postma, HR-adviseur via 088-0350 431. 

Informatie over de locaties in Friesland kun je vinden op de website. 

Je motivatiebrief voorzien van een recente cv ontvangen wij graag via 

HR.Friesland@kidsfirst.nl 
                                  

 

     Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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