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KOM bij KOM werken als pedagogisch medewerker! 

Vind jij het leuk om flexibel en in verschillende teams te werken?  

Dan kun jij onze nieuwe vliegende keep worden!  

 

Ons team van medewerkers is enthousiast, klantgericht en wil zich blijven ontwikkelen. 

Suggesties en wensen van klanten horen zij graag. In de functie als vliegende keep ben 

jij onze pedagogisch medewerker die op verschillende locaties wordt ingezet. Een 

belangrijke spil in onze organisatie. Jij kunt ingezet worden in zowel de dagopvang, 

VSO/BSO en peuterspeelzaal. Samen met de vaste collega’s ben jij verantwoordelijk voor 

de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Bij KOM dragen onze 

pedagogisch medewerkers steeds meer de verantwoordelijkheid voor de locatie.  

 

KOM kinderopvang is een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Vaassen, 

Epe, Heerde en Wapenveld. KOM biedt opvang met passie voor kinderen van 0-13 jaar.  

KOM Kinderopvang vindt het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Naast veiligheid en geborgenheid schenken wij bij KOM extra aandacht aan: gezond, 

beleven, bewegen en natuur. Wij vatten dit samen in één kernwoord; namelijk: Groen. 

Dit kernwoord bevat meerdere factoren. Groen is niet alleen natuur. Het is bij ons ook 

gezonde voeding, voldoende rust, bewegen, de natuur ontdekken, gezonde luchtkwaliteit 

en duurzaamheid. KOM Kinderopvang wil een lokale partner zijn en werkt graag samen 

met scholen, maatschappelijke organisaties en lokale overheid. Samen bereik je meer! 

 

KOM Kinderopvang doet net dat stapje meer, ook voor medewerkers!  

KOM biedt jou: 

 Een arbeidsovereenkomst, in eerste instantie via oproep voor 0 uren of vaste uren.   

o Afhankelijk van je diploma en wens willen we hierover met jou in gesprek. 

 Mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen in jouw werk. 

 Een vitaliteitsaanbod in samenwerking met een coach. 

 Een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 Een kans om pedagogisch netwerk op te bouwen en goede ervaringen op te doen. 

 Salaris conform de CAO Kinderopvang, schaal 6. 

 

Ben jij onze nieuwe collega?  

Wat wij zoeken in een medewerker: 

 Goede motivatie en een flexibele opstelling; 

 Sociale instelling en in staat om in verschillende teams te werken; 

 Goede vaardigheden in communicatie naar zowel kinderen, ouders en collega’s; 

 Initiatiefrijk en oplossend vermogen;   

 Aansluiting hebben met de thema’s van groen, gezond-beleven-bewegen-natuur; 

o Kennis over of ervaring met thema’s van groen vinden we een pré. 

 

En ben jij in het bezit van: 

 Een pedagogisch gerichte HBO of MBO opleiding, bij voorkeur niveau 4 

o Kwalifitcatie eis pedagogisch medewerker; 

 Een VVE-certificaat, Nederlandse taaltoets (niveau 3F), babyscholing; 

 Rijbewijs B en bij voorkeur een eigen auto. 

 

KOM erbij! Pak jij deze kans? 

Wil jij werken bij KOM of kennismaken en vrijblijvend in gesprek over werken in de 

kinderopvang? Mail jouw cv en motivatiebrief naar werkenbij@komkinderopvang.nl   

ter attentie van Nanda Teseling en o.v.v. ‘Vacature pedagogisch medewerker’.  

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 0578-569960 of 

bezoek onze website. 
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