
 

 

 

 

 

Voor onze BSO-locatie in De Westereen zijn wij op zoek naar 

een enthousiaste flexibele pedagogisch medewerker. 

 

Jij zorgt samen met je collega’s voor de opvang en begeleiding van 

kinderen van 4 tot 13 jaar. Na school, tijdens schoolvakanties of 

studiedagen zorgen jullie voor een leuke, uitdagende en stimulerende 

omgeving waarin kinderen zich thuis voelen. Hier krijgen kinderen de 

ruimte om zich te ontwikkelen en samen te spelen en jij draagt bij 

aan een afwisselend en uitdagend aanbod.  

Wij zetten jouw talenten heel graag in!  

 

 

Wij bieden: 

 een jaarcontract met uitzicht op verlenging, de contracturen per 

week en je werkdagen worden in onderling overleg afgesproken 

 inschaling volgens de cao kinderopvang in schaal 6 (trede 

afhankelijk van ervaring) 

 een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal en de mogelijkheid om 

deel te nemen aan de collectiviteitsregeling zorgverzekeraars 

 een gunstige kinderopvangregeling wanneer je jouw eigen 

kind(eren) plaatst bij Kids First 

 een fijne werkomgeving waarin de opvang en ontwikkeling van 

jonge kinderen voorop staat 

 kinderen die blij zijn om jou te zien! 

 

 

Wij zoeken: 

Een medewerker die werkt vanuit de pedagogische visie van Kids 

First. Je bent zelfstandig, neemt initiatief en bent creatief en bent een 

BSO-er in hart en nieren.  

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 medewerker  
Buitenschoolse opvang in De Westereen 



 

 

 

Uiteraard ben je (mede)verantwoordelijk voor de 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 

 dat je in het bezit bent van taalniveau 3F en Kinder-EHBO  

 relevante werkervaring in de kinderopvang  

 goede sociale en communicatieve vaardigheden 

 een betrokken en klantgerichte houding 

 

  

Informatie en solliciteren 

Mocht je informatie willen over de vacature bel dan naar Greetje 

Postma, HR-adviseur op tel. 088-0350431. 

Informatie over de locatie vindt je op onze website. 

 

Heb je belangstelling dan zien wij jouw motivatiebrief en CV 

uiterlijk 30 mei a.s. tegemoet via HR.Friesland@kidsfirst.nl 

t.a.v. Greetje Postma.  
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