
 

 

Als pedagogisch medewerker stimuleer je kinderen in hun ontwikkeling en help je ze het beste uit zichzelf te halen. Je 

bent onze belangrijkste ambassadeur. Door jouw passie, inzet en kwaliteiten zorgen we ervoor dat ouders bewust 
kiezen voor Spring Kinderopvang. Als werkgever bieden we jou ruime kansen voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. We maken graag kennis met jou! 

 

Wat ga je doen 

• Je draagt zorg voor het bieden van goede kinderopvang op meerdere locaties van Spring. Als pedagogisch 
medewerker Flexpool wordt je flexibel ingezet op verschillende locaties en groepen waar (extra) collega’s nodig 

zijn. Een afwisselende rol, waardoor je in diverse teams meedraait en veel ervaring opdoet in je vak; 

• Je bent er trots op dat ouders en kinderen in jouw regio zich goed voelen bij het resultaat van jouw werk. Je 
bent gevoelig voor wat écht belangrijk is voor je klanten: het waarmaken van de leukste kinderopvang; 

• Samen met de vaste collega’s op de groep houd jij je bezig met de dagelijkse opvang, begeleiding en verzorging 

van kinderen van 0 t/m 13 jaar en zorg je voor een vertrouwde omgeving; 

• Op onze locaties werk je met materialen en activiteiten die de kinderen stimuleert en passen binnen het 

ontwikkelingsgericht werken, onze methode Spring Actief geeft je hierin houvast;  

• Je draagt zorg voor een goed dagelijks contact met ouders en informeert naar specifieke aandachtspunten. 

 

Wie ben jij 

• Je hebt een voor de kinderopvang relevante afgeronde opleiding. Bekijk het overzicht van alle diploma’s  

waarmee je bij Spring kunt komen werken op www.kinderopvang-werkt.nl; 

• Je beschikt over Nederlands 3F/B2 taalniveau en over een certificaat en/of diploma van  
een kwalificerende scholing VVE; 

• Je beschikt bij voorkeur over werkervaring in de Kinderopvang en bent bereid om op diverse locaties en  

verschillende groepen te werken binnen het hele werkgebied van Spring; 

• Je hebt een klantgerichte en flexibele instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

• Je bent op dinsdag en donderdag en nog minimaal 1 andere dag per week van 7.30u tot 18.30u  
beschikbaar; 

• Je bent ondernemend, zelfstandig en neemt initiatieven; 

• Je beschikt over eigen vervoer. 

 

Wat bieden wij: 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO kinderopvang. Het salaris is ingedeeld  

in functieschaal 6 bruto maandsalaris minimaal € 2047,- en maximaal € 2793,-  
op basis van een fulltime dienstverband. Je ontvangt een 0-urencontract  

welke na zes maanden wordt omgezet naar een flex-contract met een  
vast aantal uren. Flexibiliteit wordt beloond met een goede reiskostenvergoeding. 

Daarnaast biedt Spring interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals  

fiscaalvriendelijke fiets, fitnessarrangement, weekendje weg, elektronica etc. 
 
Hoe kun je reageren? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pim Beelen, manager Flexpool  
088 20 88 200. Jouw sollicitatie kun je sturen naar vacatures@spring-kinderopvang.nl.  

Vermeld vacaturenummer: 2019004.  

 

 

Pedagogisch medewerker Flexpool 

Spring Kinderopvang is voor meerdere regio’s op zoek naar pedagogisch medewerkers 

die bij ons in de flexpool willen werken. 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/pedagogisch-medewerker
mailto:vacatures@spring-kinderopvang.nl

