
In verband met een uitbreiding binnen ons team zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe topper!  

  

Flexibele invalkrachten (0-36 uur per week)  
  

Ben jij flexibel, energiek, creatief, gek op natuur en dier, 

altijd vrolijk en niet bang voor vieze handen?  

  
Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Je bent niet zomaar een medewerk(st)er van de Kleine Kornuiten; Je zet je eigen talent in om de 

organisatie verder te ontwikkelen. Je geeft samen met het team vorm aan de Kleine Kornuiten.   

Jij bent een Kornuit!  

Je vindt het een uitdaging om kinderen te helpen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau en weet 

prima hoe je aan moet sluiten bij hun interesses. Je bent creatief met kinderen, maar ook in het 

zoeken naar geschikte oplossingen. Daarnaast ben je tijdens je dagelijks werk ambassadeur van de 

Kleine Kornuiten.   

  

Vanzelfsprekend geldt daarnaast voor jou dat je;  

• Een relevante MBO opleiding (niveau 3 of4)  hebt op pedagogisch, sociaal of 

maatschappelijk gebied;  

• Het vermogen hebt om warme relaties op te bouwen met kinderen en je altijd verdiept in 

de behoeften en vragen van ouders;  

• Aantoonbaar ervaring of affiniteit hebt met het werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 

12 jaar;  

• Goed zelfstandig kunt werken en iedere dag het beste uit jezelf wilt halen;  

• Leergierig bent en je vol enthousiasme inzet binnen de Kleine Kornuiten;  

• Als invalkracht zeer flexibel en ruim inzetbaar  bent binnen onze organisatie.  

  

Wij bieden:   

De Kleine Kornuiten is een organisatie in ontwikkeling, gericht op de toekomst en met kansen voor 

ondernemende medewerk(st)ers.  

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de cao kinderopvang, schaal 6.  

  

  

Ben je geïnteresseerd in deze functie?  

Stuur dan voor 20 september een mail met een duidelijke  motivatie en cv naar:  

karla@dekleinekornuiten.nl t.a.v. K. Noordman. In je motivatie zien we graag toegelicht waarom 

juist jij geschikt bent om de Kleine Kornuiten verder te helpen ontwikkelen.  

  

Heb je vragen over deze vacature?  

Neem contact op met Karla Noordman op telefoonnummer 0529-432910/06-52186897  

  


