
Wil je deze zomer als pedagogisch medewerker de zon laten schijnen op onze 
BSO-locaties?
Als pedagogisch medewerker van onze BSO ben je flexibel inzetbaar en schep je een 
sfeer waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. Je stimuleert hun ontwikkeling 
en je biedt activiteiten die aansluiten bij de verschillende leeftijden en interesses. 
Dit kan op een of meerdere vestigingen van Tabijn zijn.

Tabijn is een fijne en ambitieuze organisatie waar je werkervaring kan opdoen deze zomer. 
Heb je minimaal 50% van je studiepunten behaald van een kindgerichte opleiding 
HBO conform de eisen van de cao kinderopvang of een afgeronde relevante MBO-opleiding? 
Dan gaan we graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. 
Wij kijken samen met jou wanneer je beschikbaar bent en hoeveel uur je kunt 
werken. Hierdoor kun je leuk verdienen en toch genieten van je vakantie!
Mocht je na de zomer voor ons willen blijven werken na school of in de 
vakanties, dan zijn ook daar mogelijkheden voor.

Wij bieden
• een salaris conform de cao kinderopvang schaal 6, minimaal € 13,50 bruto p.u. 
• een plezierige en leerzaame werkomgeving
• tegemoetkoming in de reiskosten

Wij vragen
• Je hebt conform de eisen van de cao kinderopvang aantoonbaar minimaal  

50% van je studiepunten behaald van een kindgerichte HBO-studie  (of  
overgangsbewijs naar het 3e jaar) of je bent in het bezit van een relevant en  
erkend diploma. 
 
Als je niet zeker weet of je bevoegd bent, neem dan gerust contact met ons op.

Zomerbaan 
als pedagogisch 
medewerker bij 

Tabijn!

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. 

Iets voor jou? 
Graag ontvangen we  

je sollicitatie op 
vacature@tabijn.nl, t.a.v. Marjolein 

Kranenburg.

Heb je vragen? 
Neem gerust contact op met HRM  op 

telefoon nr. 0251-230082.

méér dan onderwijs


