
Kindcentrum Visser ’t Hooft 
zoekt een enthousiaste

 pedagogisch 
medewerker voor de 

BSO

voor 15 uur per week 
(ma, di en do)

In de functie van pedagogisch medewerker BSO werk je samen met alle collega’s aan 
een positief pedagogisch klimaat waar we respectvol met elkaar omgaan en we 
werken aan een fijne BSO tijd voor onze kinderen. Je schept een sfeer waarin 
kinderen zich veilig en geborgen voelen. Je stimuleert hun ontwikkeling en je 
organiseert activiteiten die aansluiten bij de verschillende leeftijden en interesses. 
Met interesse en kennis op het gebied van natuur, sport, techniek en creativiteit vul je 
ons team perfect aan.

WIJ BIEDEN
• Voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen op een opvanglocatie van Tabijn                                                          
• Hulpvaardige collega’s en enthousiaste kinderen                                                                                                                                                                        

Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling                                                                                                    
• Fijne en gezellige werkomgeving                                                                                                                                      
• Inschaling volgens de cao kinderopvang schaal 6                                                                                                         
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract 

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
• beschikt over een erkend diploma conform cao kinderopvang                      
• Een open en reflectieve houding heeft               
• flexibel en professioneel handelt                                    
• van aanpakken houdt  

Interesse?

Stuur je sollicitatie uiterlijk
9 oktober 2022 per e-mail aan 

vacature@tabijn.nl, 
t.a.v. Els Kok. 

Meer informatie op onze website 
http://visserthooft.tabijn.nl of bel 

met  0251-655906.

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM

VACATURE

méér dan onderwijs

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met 
z’n eigen kleur en identiteit en sterk verbonden met elkaar.  Dagelijks inspireren en begeleiden onze leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers zo’n 5700 kinderen. Ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen zijn onze kernwaarden. Zij komen tot uitdrukking in ons dagelijks 
handelen en ons gevarieerde aanbod. De totstandkoming van kindcentra, waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd 
in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is één van onze strategische ambities. 

Ontdekken wie je bent en 
wat je kunt!


