
                                                                     

Bso medewerker (4- 24 uur) 

 

Varabo in het kort 

Varabo Kinderopvang is een jong organisatie, waar we veel aandacht besteden aan 

goede pedagogische kwaliteiten. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving en 

een tweede huis, waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar ze gestimuleerd worden 

optimaal gebruik te maken van hun talenten. 

Ons slogan luidt: ‘Goede pedagogische kwaliteiten maken hét verschil!’ 

 

Op ons locatie beschikken we over een bibliotheek en atelier. Tevens hebben we 

een groen buitenruimte waar we graag met de kinderen tijd doorbrengen. Van 

spelen met modder en de fietsjes tot aan het verzorgen van onze moestuin. 

We zijn een sprankelende kinderopvangorganisatie, waar we niet alleen oog hebben 

voor het pedagogische, voor de kinderen en ouders maar ook voor onze 

medewerkers! Een fijne werksfeer en plezierig samenwerken vinden we een must! 

 

Bso medewerker (4 tot 24 uur) 

Voor ons nieuw te open locatie zijn we op zoek naar enkele bso medewerkers. 

Wij vinden het belangrijk dat er een eerste aanspreekpunt is voor de ouders, bij 

afwezigheid van de locatiemanager. Tevens vinden we het belangrijk dat ieder 

pedagogisch medewerker met ambitie de kans krijgt om door te groeien. Wij 

hebben een groot buitenruimte en een eigen atelier.  

 

Niets is leuker dan van je hobby je werk te maken!!!! Vind jij het leuk om veel buiten 

te zijn? Heb je groene vingers? Of vind je het juist erg leuk om in ons atelier 

activiteiten voor te bereiden en met de kinderen verschillende creatieve dingen te 

maken? Of bespeel je een instrument en zou je dit samen met de kinderen willen 

doen? Dan ben jij bij ons aan de juiste adres en ben jij wie wij zoeken!!!  

 

 



 

Wat houdt de functie in? 

- Je staat 1 á 4 dagen op de groep en in overleg verricht je administratieve 

taken. 

- Ondersteunt je collega´s daar waar nodig. 

- Verricht de nodige werkzaamheden, bij nieuwe aanmeldingen (zoals kind-

gegevens verwerken, intakes plannen) 

- Samen met de coach lever je een bijdrage aan het uitvoeren van het beleid. 

- Zorgt dat de maandelijkse activiteiten voor je groep gepland zijn en 

uitgevoerd worden. 

- Je bent de voortrekker en voorloper bij deskundigheidsbevordering. 

- Op het moment dat de locatiemanager geen rondleiding kan geven, pak jij 

dit op en geef jij de ouders en het kind een impressie van wie we werkelijk 

zijn!  

 

Wat neem je mee? 

- Ruime ervaring in de kinderopvang 

- HBO werk- en denkniveau. 

- Je bent een enthousiast en beschikt over een positieve houding. 

- Een open houding (feedback gever en ontvanger) 

- Je bent ondernemend, nieuwsgierig en betrokken< 

- Flexibel; bijvoorbeeld als de plannen anders lopen i.v.m. ziekte. 

 

Wat krijg je ervoor terug? 

- Marktconform salaris (salarisschaal 6+7) volgens CAO Kinderopvang. 

- Werken in een leuk en betrokken team. 

- Een attentie tijdens verjaardagen, jubilea, dag van de pm-er, sint, kerst en bij 

in- en uitdienst treding. 

- Wij werken met een coach en pedagoog, zij maken graag samen met je een 

persoonlijk ontwikkelingsplan, als je daar behoefte aan hebt. Zo maken we 

concrete afspraken, zodat jij je kan blijven ontwikkelen. 

- Dagelijks een gratis lunch en vers fruit. 

- Wekelijks kun je genieten van een gezonde smoothie. 

- Minimaal 2 keer per jaar hebben we een leuk personeelsuitje! 

 

 

 

 



 

 

 

Varabo Kinderopvang biedt ook net afgestudeerden de kans om te groeien. Heb je 

nog niet nog voldoende ervaring? We bieden je graag mogelijkheden!  

 

Hebben we je nieuwgierig gemaakt? Aarzel niet en neem contact met ons op! 

Je kunt gerust een keer langs komen, rondkijken en ons lieve team ontmoeten! 

 

E-mail: sollicitatie@varabo.nl 

Tel: 06 57 70 00 70. 

Voor meer informatie: www.varabo.nl 

 

We zien graag jouw cv en motivatiebrief tegemoet. 
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