
Wij zoeken per direct enthousiaste, betrokken pedagogisch medewerkers, die 
beschikbaar zijn voor inval op kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 
 
Wie zijn wij: 
Koos is een dynamische kinderopvangorganisatie gevestigd in Salland en Apeldoorn. 
Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar 
waaronder kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderopvang. 
Vertrouwen, respect, verbinding en inspiratie zijn belangrijke cultuurwaarden van KOOS. Deze 
waarden staan voor hoe wij als collega’s met elkaar, met de kinderen, onze klanten en 
samenwerkingspartners omgaan.  
 
 
Wat zoeken wij: 
Wij zoeken pedagogisch medewerksters die als invalkracht flexibel inzetbaar zijn. Je vindt het een 
uitdaging om je kwaliteiten in te zetten op verschillende locaties van kinderopvang KOOS in 
werkgebied Apeldoorn. 
 
 
De pedagogisch medewerker: 

 Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.  

 Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert 

kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te 

ontwikkelen. 

 Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.  

 Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden. 

 Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kinderopvangcentrum. 

 Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en 

draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.  

 
 
Wat vragen wij: 
Je bent meerdere dagen of dagdelen per week beschikbaar. 
Je hebt (minimaal) een afgeronde opleiding op MBO-niveau 3 op (ped)agogische gebied, of een 
andere kwalificerende opleiding zoals opgenomen in de CAO Kinderopvang. 
Je beschikt over pedagogische kennis en kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen. 

Je bent tijdens schoolvakanties van basisscholen eventueel meer uren per week inzetbaar.  

Je beschikt over de vaardigheden om kinderen uit te dagen hun talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen en te begeleiden. 

Je bent creatief in het bedenken van activiteiten voor de doelgroep. 

 
 
Wat bieden wij: 
Een salaris behorend in Functieschaal 6 van de cao kinderopvang. 
Een aanstelling op basis van een 0-urencontract, in eerste instantie voor de periode van 6 maanden. 
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
 
Sollicitatie en Informatie: 
Je kunt je sollicitatiebrief en cv sturen aan: p&o@kinderopvangkoos.nl .  
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met afdeling P&O, tel. nr: 0572-360185. 
Voor informatie over de functie inhoud kun je contact opnemen met Marga Pool 
m.pool@kinderopvangkoos.nl  
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