
Functieomschrijving

Onze locatie

Jij bent: Wij bieden:

Reageer snel op deze vacature!

Pedagogisch medewerker
IKC Blokland in Noordscheschut 15-20 uur

Voor ons Integraal Kindcentrum (IKC) Het Blokland in Noordscheschut (vlakbij Hoogeveen) zijn wij op zoek naar een 
pedagogische medewerker voor minimaal 15-20 uur in de week. Je gaat voornamelijk aan het werk op de BSO en KDV 
groep. Houd jij ervan om actief met kinderen te werken en speel je graag een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
kinderen? Dan zijn wij op zoek naar jouw! Het is natuurlijk van belang dat je een kindgericht MBO-diploma niveau 3 of 4 op 
zak hebt. Bij voorkeur in het bezit van een VVE-certificaat, een kinder-EHBO diploma en taalniveau 3F.

De kinderopvang is gevestigd in IKC Het Blokland en maakt deel uit van onderwijs stichting Primenius en kinderopvang 
Tamariki.
Binnen ons IKC bieden wij kinderdag,- peuter,- en buitenschoolse opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 
0 tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen hier leren, spelen, ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Er wordt een doorgaande leerlijn 
en continuïteit geboden aan alle kinderen. Binnen het team van het onderwijs en kinderopvang wordt er samengewerkt.

• Flexibel inzetbaar ook in de 
schoolvakanties;

• Initiatiefrijk en ondernemend;
• Representatief;
• Een echte teamplayer;
• Zichtbaar enthousiast;
• Positief ingesteld.

• Een mooie kans om onderdeel te zijn van een kleinschalige IKC;
• Een inspirerende omgeving waarin je gemotiveerd wordt om je zelf te 

ontwikkelen;
• Inschaling conform de CAO kinderopvang;
• Een professioneel ondersteuningsteam om je bij te staan;
• Diverse opleidingsmogelijkheden.

Stuur je motivatie en cv voor 1 augustus 2022 naar Ida van Houten, manager kinderopvang. 
Wil je eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. 
E: ida.vanhouten@tamariki.nl
T: 06-44 77 68 27
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