
Broer Konijn is een kleinschalige buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf gevestigd in Koedijk. Het dagverblijf is 23 jaar 

geleden opgericht en bestaat tegenwoordig uit een gezellig, betrokken en huiselijk team van ongeveer 30 personen.          

Broer Konijn onderscheidt zich door te focussen op kwaliteit en klantgerichtheid. 

Wij zijn op zoek naar teamuitbreinding en hebben de vacature uitstaan voor een:  

Pedagogisch Medewerker Buitenschoolse Opvang met coördinerende 

taken  
(gemiddeld 18 tot 24 uur per week) 

Wie ben jij? 
Je bent een zelfstandig Pedagogisch Medewerker, maar komt ook goed uit de verf in teamverband.  Je hebt affiniteit met en 
je hart ligt bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Je bent belangstellend naar zowel ouders, kinderen als je collega’s. Je 
bent organisatorisch sterk ontwikkeld, je denkt in mogelijkheden en durft beslissingen te nemen. Tenslotte beschik je over 
verantwoordelijkheidsgevoel en realiseer je graag met je team een gezellige omgeving voor de kinderen.  
 

We zijn opzoek naar iemand met een relevante opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring met kinderen in de leeftijd van      
4 t/m 12 jaar. Wij geven de voorkeur aan iemand die ervaring heeft met het coördineren/ roosteren van een team. We ver-
wachten dat je beschikbaar bent voor minimaal drie middagen vanaf 12.00 uur en indien gewenst, beschikbaar bent voor de 
voorschoolse opvang.  In de schoolvakanties zullen dit drie hele dagen betreffen. 

 

Wat bieden wij jou? 

Allereerst bieden wij je de kans om mee te werken aan de kwaliteit van Broer Konijn. Wij bieden je een uitdagende functie 

waarin je al jouw kwaliteiten kwijt kunt en een salaris en arbeidsvoorwaarden welke gebaseerd zijn op de CAO-

Kinderopvang. Binnen onze organisatie heerst een informele en prettige werksfeer en er zijn korte communicatielijnen. Een 

organisatie waar je de vrijheid hebt om je werk met liefde en plezier uit te voeren. En waar ruimte is om je eigen ideeën tot 

uitvoer te brengen. 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op, bij voorkeur middels de mail, met Wilma Masteling (aanwezig 

op maandag, woensdag en donderdag) via info@kinderopvangbroerkonijn.nl of telefoonnummer 072-5600214. 

Interesse? 

Wil je meer informatie of reageren? Stel je vraag of mail je motivatiebrief. Wij willen graag lezen waarom jij de persoon bent 

voor deze functie. 

Reageren kan tot uiterlijk 28 januari 2019 met uitgebreide CV o.v.v. Pedagogisch Medewerker BSO naar  

info@kinderopvangbroerkonijn.nl t.n.v. Wilma Masteling. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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