
 

 

Stichting GOO biedt kinderopvang en basisonderwijs aan in de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. 
In onze kindcentra werken opvang en onderwijs integraal samen, waarmee wij een unieke positie in Nederland 
innemen.  
 
Bij GOO geloven we dat de versmelting van opvang en onderwijs de toekomst is. Zo realiseren we een 
doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar. We creëren een vertrouwde plek, waar de jongste kinderen geleidelijk 
kunnen wennen aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere kinderen. 
 
Binnen stichting GOO zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van: 
 

  flexkracht pedagogisch medewerker  
  Locatie: flexibel inzetbaar binnen diverse locaties 
  Omvang: bespreekbaar 
 
Algemene kenmerken: 
Als pedagogisch medewerker ben je, afhankelijk van de groep verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, 
ontwikkeling, verzorging en begeleiding van een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Hier creëer je 
een plek waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn. Je begeleidt kinderen, zowel in groepsverband 
als in individueel opzicht, bij de dagelijks voorkomende bezigheden. Je werkt met VVE-programma Uk en Puk 
en weet hiermee kinderen te prikkelen en te stimuleren op alle ontwikkelingsgebieden. Maar bovenal zorg je er 
elke dag weer voor dat de kinderen een leuke dag hebben. 
 
Wij vragen : 

 Je beschikt over een relevante MBO/HBO opleiding, minimaal MBO niveau 4 richting pedagogisch 
werk of een andere vereiste opleiding conform CAO-kinderopvang. 

 Je beschikt over de 3F-taal kwalificaties of bent bereid om dit te behalen. 

 Je beschikt over een kinder-EHBO diploma of bent bereid om dit te behalen. 

 Een geldig VVE-certificaat. 

 Je hebt een enthousiaste en flexibele instelling.  

 Je kunt zelfstandig en in één team werken.  

 Inzetbaarheid op meerdere dagen per week binnen het werkgebied van Stichting GOO in zowel BSO, 
dagopvang als peuterwerk.  

 Een flexibele opstelling en je vindt het geen probleem om, indien nodig, extra te werken. 

 Je hebt een open houding en communiceert duidelijk en transparant. 
 

Wij bieden:  

 Een leuke en uitdagende baan in een prettige werkomgeving. 

 De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-kinderopvang, inschaling schaal 6. 
 
Solliciteren en informatie: 
Schriftelijke reacties (motivatiebrief met CV) kun je, onder vermelding van de vacaturenaam mailen aan 
pz@stichtinggoo.nl.   
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