Enthousiaste gastouder
Locatie Deurne
Let op: We zijn op zoek naar een gastouder met opvang in eigen woning!
Het gastouderbureau van Spring Kinderopvang is op zoek naar een lieve, enthousiaste
gastouder met een eigen leuke opvanglocatie in Deurne.

Als gastouder aan huis ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de kinderen 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 het gastouderbureau van Spring
Kinderopvang.
Wat ga je doen
• Je draagt zorg voor het bieden van goede kinderopvang. Je bent er trots op dat 'jouw' ouders
en kind zich prima voelen bij het resultaat van jouw werk. Je bent gevoelig voor wat écht belangrijk is
voor je klanten: het waarmaken van de leukste kinderopvang;
• Je bent hoofdzakelijk belast met de dagelijkse opvang, begeleiding en verzorging van het kind/kinderen.
• Je draagt bij aan een klimaat waarin het kind zich veilig voelt en worden gestimuleerd in de
ontwikkeling;
• Je draagt zorg voor een goed contact met ouders en informeert naar specifieke aandachtspunten.
Wie ben jij
• Energiek, enthousiast en sprankelend omschrijven jouw karakter;
• Je bent in bezit van minimaal een MBO-2 Helpende Welzijn diploma of een ander relevant MBO of
HBO diploma.
• Je hebt een klantgerichte instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je bent ondernemend, zelfstandig en neemt initiatieven.
• Als freelancer of ZZp-er geniet je van de vrijheid en regie en kan je gebruik maken van de faciliteiten
van Spring Kinderopvang.
• Bij voorkeur ben je al geregistreerd als gastouder met opvang in eigen huis.
Wat bieden wij:
Je ontvangt een vaste vergoeding per uur. Deze bepaal je in samenspraak met de ouders binnen de
advieslijnen van Spring Kinderopvang. Een vast contactpersoon in de vorm van een eigen bemiddelaar
verzorgt de contractuele, administratieve en financiële zaken rondom de bemiddeling.
Om te zorgen dat je als gastouder voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen maar ook aan onze kwalitatief
gestelde eisen verzorgen wij diverse scholingsactiviteiten, kinder-EHBO, risico-inventarisatie en thema
avonden. Indien gewenst staat het team van het gastouderbureau voor je klaar om je te ondersteunen bij
het promoten van jouw diensten als gastouder om zo jouw werk nog leuker te maken!
Hoe kun je reageren?
Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Stuur jouw
sollicitatie naar vacatures@spring-kinderopvang.nl. Vermeld vacaturenummer: 20200028.
Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Steffi van Beek, Recruitment, tel. 06 -11958960.
Een kijkje nemen op onze website kan natuurlijk ook altijd! Vult u daar uw gegevens in neemt
een medewerker contact met je op!

