
 

 

  VACATURE ‘OPROEP’ 

Hoera kindercentra heeft zo’n 35 locaties, verdeeld over vier gemeentes (Weert, Neder-

weert, Leudal, Peel en Maas), waar we dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar) 

en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aanbieden. We zijn op zoek naar oproepmedewerkers 

die inzetbaar zijn in al deze leeftijdsgroepen en enkele dagen per week beschikbaar. 

 

Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en  

ontwikkeling van een groep kinderen in de leeftijd van 0-4 en/of 4-13 jaar. In de dagopvang 

op wisselende tijden tussen 06.30 en 18.30 uur, in de BSO vóór schooltijd, na schooltijd, in 

de schoolvakanties en tijdens studiedagen. 

 

Wij zoeken enthousiaste, proactieve professionals. Die kundig, zorgzaam en warm met 

’onze’ kinderen omgaan en verantwoordelijkheid kunnen nemen in de dagopvanggroep. 

Maar die net zo gemakkelijk en met veel plezier, activiteiten organiseren vóór en samen met 

de kinderen in de BSO. Je werkt vanuit de pedagogische visie van Hoera kindercentra en 

zorgt dat kinderen en ouders elke dag vol vertrouwen en met plezier naar Hoera komen. 
 

 

Wij zoeken: 
- Iemand met een gekwalificeerde opleiding volgens CAO Kinderopvang, minimaal MBO-3,  

  bij voorkeur MBO-4 niveau; 

- Iemand die bereid is in meerdere clusters en met alle leeftijdsgroepen te werken; 

- Iemand die sensitief is voor de signalen van kinderen en ze kan bieden wat ze nodig  

  hebben om zich breed te ontwikkelen; elk kind op z’n eigen, unieke manier. 
 

Ons aanbod: 
- Werken in professionele teams en op moderne locaties; 

- Werken bij een dynamische, innovatieve kinderopvangorganisatie; 

- Ervaring opdoen in al onze clusters en met alle leeftijdsgroepen; 

- Werkdagen in overleg; 

- Starten kan per direct; 

- Ruime mogelijkheden om je verder te bekwamen als PM-er (cursussen, thema-avonden). 

 

We kijken graag of we jouw wensen en onze mogelijkheden bij elkaar kunnen brengen. 

Interesse?  
 

Je CV + motivatie kun je vóór 24 mei 2019 mailen naar:  

sollicitatie@hoerakindercentra.nl, o.v.v. ’Vacature oproep’.  

 

Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan s.v.p. contact op met  

Rudie Peeters, directeur Hoera kindercentra. 

T: 06-47165558. 

Voor Hoera zoeken we in alle clusters 

oproep pedagogisch medewerkers 

(uren in overleg) 

mailto:sollicitatie@hoerakindercentra.nl

