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Pedagogisch medewerker   vacaturenummer: 2019-002 
Speel-leergroep (2-4 jaar) 
 
ONS Lucky Sportkinderopvang opende haar deuren in januari 2018 en is daarmee de eerste 
sportieve kinderopvang in Kampen. ONS Lucky heeft een BSO en Speel-leergroep 
(peuterspeelzaal) die per september officieel start. De stamgroep is gevestigd in een eigen 
ruimte binnen het wijkcentrum Reyersdam en heeft aansluitend een ruime buitenspeelplaats.  

ONS Lucky is op zoek naar: 

Een pedagogisch medewerker met VVE-certificaat voor de speel-leergroep. 

Wat houdt de functie in? 

Je bent verantwoordelijk voor het aanbieden van leuke en leerzame activiteiten aan peuters. 
Je zorgt en speelt met ze en zorgt voor een veilige sfeer. Je houdt vorderingen van de 
kinderen bij in portfolio’s en licht ouders in over de gang van zaken binnen de groep en het 
kind individueel. Daarnaast zorg je dat de ruimte schoon en opgeruimd is.    

Gewenst profiel: 

• een afgeronde MBO (minimaal niveau 3) of HBO opleiding; 
• VVE-certificaat is een eis 
• Voldoet aan de taaleis 3F 
• Sportbevoegdheid is een pre  
• pedagogische kennis (ervaring binnen de kinderopvang is een pré); 
• een zelfstandige, actieve en flexibele werkhouding 
• uitstekende communicatieve vaardigheden 

 
Wat bieden wij jou? 

Een boeiende en sportieve baan in een jonge groeiende kinderopvang. Het betreft in 
beginsel een 0-urenovereenkomst voor 6 maanden met een proeftijd van twee maanden. Bij 
goed functioneren kan dit worden omgezet naar vaste uren binnen de organisatie. 
Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform CAO Kinderopvang (schaal 6). 

Binnen de organisatie wordt gewerkt met een hoge mate van betrokkenheid en inbreng van 
alle medewerkers. Het is een klein en jong bedrijf maar dat wel veel ervaring met zich 
meebrengt. Iedereen vormt samen één team, welke functie je ook hebt. 

Interesse? 
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Stuur een reactie op deze vacature voorzien van motivatiebrief en CV naar info@onslucky.nl. 
Heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.onslucky.nl of www.lucky-sport.nl of neem contact met ons op. 

Sollicitatieproces: Je kunt schriftelijk reageren tot 12 augustus. 13 augustus vinden de 
sollicitatiegesprekken met de uitgenodigde kandidaten plaats. 

Soort dienstverband: parttime 

Salaris: Conform de CAO Kinderopvang (Schaal 6) €1.943,00 tot €2.652,00 per maand (op 
basis van een voltijdovereenkomst) 

Soort dienstverband: Deeltijd, Tijdelijk, Bepaalde Tijd 
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