
 

 

    
 
 

  

  Hoera Nederweert 

Hoera heeft in Nederweert drie locaties, in de drie basisscholen waarmee we samen aan IKC 

Nederweert werken; de Bongerd, de Kerneel en Budschop.  

We verzorgen op de locaties de Bongerd en de Kerneel dagopvang (0-4 jaar), peuter-

programma (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (BSO) (4-13 jaar). Op locatie Budschop 

bieden we peuterprogramma en BSO. We zijn op zoek naar een oproepmedewerker die mini-

maal 24 uur in de week beschikbaar is, waarvan minimaal 12 uur vast inzetbaar op de BSO. 

 

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 een enthousiaste, proactieve en gedreven duizendpoot!  

Die kundig, zorgzaam en warm is en verantwoordelijkheid kan nemen in de 

dagopvanggroep. Maar die net zo gemakkelijk en met veel plezier, activiteiten organiseert 

vóór en samen met de kinderen in de BSO. 

Je werkt vanuit de pedagogische visie van Hoera kindercentra en zorgt ervoor dat de  

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 mede vorm kan geven aan de samenwerking met onderwijs; 

- Iemand die enthousiast, flexibel en klantgericht is en onze mening deelt:  

  ‘Elk kind is uniek’.  

- Iemand die minimaal 4 dagen per week beschikbaar is. 
 

Ons aanbod: 
- Werken in een leuk team en op moderne locaties; 

- Werken bij een dynamische, professionele kinderopvangorganisatie; 

- Werkdagen in overleg. 

Interesse?  
 

Je CV + motivatie kun je vóór maandag 19 augustus 2019 mailen naar:  

sollicitatie@hoerakindercentra.nl. 

De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 22 augustus. 

 

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

Daniëlle Coenen, clustermanager Hoera. 

T: 06-21671593.  

Voor Hoera Nederweert zoeken we een 

oproep pedagogisch medewerker  

24 uur per week (12 uur BSO en 12 uur flexibel inzetbaar) 
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