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Voor eigentijdse, flexibele en betaalbare kinderopvang! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen de organisatie van SKE SPRENG! zijn we op zoek naar een ervaren en enthousiaste  
         Pedagogisch medewerker (m/v): 
  
Binnen SKE Spreng! bieden wij kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang voor kinderen 2-4 jaar en 
buitenschoolse opvang aan. Dit allemaal in nauwe samenwerking met de basisscholen CBS de Triangel en CBS de Enk. 
Beide scholen vallen onder het bestuur VPCO Eerbeek en met één aansturing voor beide organisaties kunnen wij een 
passend dag arrangement bieden voor de kinderen van Eerbeek en omgeving. Daarbij vinden wij de doorgaande lijn van 
opvang naar school en van school naar opvang belangrijk met daarbij zoveel mogelijk vertrouwde gezichten voor de 
kinderen door de dag heen! We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die ons gezellige en professionele  team 
binnen ons Integraal Kind Centrum wil komen versterken. Vaste uren zijn mogelijk in overleg.   
 
Je hebt: 

o een diploma waarmee je in de kinderopvang mag werken 
o ervaring met het ontwikkelingsgericht werken met kinderen  
o oog voor talenten van kinderen 
o (basis) computerkennis 

Je bent: 
o een gemotiveerde en gezellige collega met passie voor je vak 
o zelfstandig met een proactieve houding 
o communicatief vaardig 
o flexibel 
o collegiaal 

De Functie: 
o je draagt zorg voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een vertrouwde en 

veilige omgeving. In deze functie werk je altijd naast een vaste collega. 
o je werkt vanuit het verantwoorde pedagogische beleidsplan en hebt oog voor de talentontwikkeling van kinderen 

en stimuleert deze door het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten. 
o je draagt zorg voor de dagelijkse administratieve taken  
o je bent het visitekaartje van de organisatie en zet je met hart en ziel in voor de opgevangen kinderen. 

Samenwerking met de collega’s is  daarbij van groot belang. 
 
Salaris conform CAO Kinderopvang 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vanessa Troost (adjunct directeur) via info@kinderopvangspreng.nl 
of bellen naar 06-49225714.  Meer info over de organisatie is te vinden op www.kinderopvangspreng.nl   
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