
Kindcentrum Het Baken 
zoekt per direct een

pedagogisch medewerker 
peuteropvang en BSO

ma, di, do, vrij - 24 uur per week

Mogelijkheden tot uitbreiding in 
uren

WIL JIJ ONTWIKKELEN EN HEB JE EEN VERNIEUWENDE BLIK?
Dan is een plek in onze peutergroep en buitenschoolse opvang binnen ons 
kindcentrum iets voor jou!

Wij zoeken per direct een enthousiaste collega voor ons opvangteam. Je hebt 
een groot hart voor peuters en ziet in de bso kansen om samen met jouw 
collega’s een inspirerend naschools aanbod te ontwerpen.
Je helpt kinderen buiten de gebaande paden te treden, door activiteiten aan te 
bieden die de kinderen uitdaagt en een ondernemende houding activeert. 
Je geeft kinderen ruimte voor eigen inbreng en beweegt mee in de initiatieven. 
Naast jouw werk binnen de peuteropvang en/of BSO is het mogelijk dat je ook 
ingezet wordt in het onderwijs voor extra ondersteuning. Op Het Baken werken wij 
met een aaneengesloten rooster.

WIJ BIEDEN
• Voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen op een opvanglocatie van Tabijn
• Volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en inbreng
• Een jaarcontract met vaste uren en uitzicht op een vast contract
• Een contract conform CAO Kinderopvang, schaal 6

JIJ BENT
• iemand die graag met peuters en/of kinderen in de leeftijd van  

7 tot 13 jaar werkt.
• flexibel, enthousiast en je hebt een lerende houding.
• een teamspeler met doorzettingsvermogen.
• iemand die denkt in mogelijkheden en enthousiast om nieuwe dingen.  

te leren.
• in het bezit van een erkend en relevant diploma.

Reageren?

Stuur je sollicitatie per e-mail aan 
vacature@tabijn.nl, t.a.v. Marijke Lamers. 

Uitgebreide informatie over Het Baken is 
te vinden op www.baken.tabijn.nl of 

telefonisch te krijgen bij Marijke Lamers, 
directeur op tel. 072-564 2417 van 

ma t/m do. 

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. 

Leef, speel, leer en geniet!

Kindcentrum


