
Werkdagen (hoofdzakelijk) op maandag, dinsdag en donderdag
van 14:15 - 18:00 uur in de schoolweken
Prima arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang 
Mogelijkheid om meer uren te werken in combinatie met de dagopvang
Werken in de BSO vakantieopvang is eventueel ook mogelijk
Mogelijkheden voor aanvullende opleiding (bijv. voor dagopvang)

Oprechte liefde voor kinderen
De drive en open houding om jezelf verder te ontwikkelen
Affiniteit met de christelijke visie van Mathil
Plezier in het samenwerken met collega’s
Een relevante, afgeronde opleiding die gekwalificeerd is volgens de cao-eisen 

Dit ga je doen:
Als pedagogisch medewerker bij Mathil heb je de kans om het verschil te maken. 
Voor jezelf en voor de kinderen. Je krijgt het vertrouwen om te doen waar je goed 
in bent, binnen een team met fijne collega's.

Wat biedt Mathil jou?

Wie ben jij?
Als pedagogisch medewerker bso realiseer je een veilige, uitdagende leef-, leer- en 
ontwikkelomgeving zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontspannen. 
Je bent een gedreven en enthousiaste pedagogisch medewerker. Je hebt plezier in het samenwerken 
met collega’s en brengt de pedagogische visie over op de groep. 
Verder breng je mee:

       voor kinderopvang

Daarbij vinden we het leuk als je een uniek talent of vaardigheid meebrengt die je kan inzetten in je 
werk met de kinderen. 

Interesse?

Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatiebrief en/of CV naar info@mathil.nl. 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Janita de Haan per e-mail 
of via 0522-202107 / 06-30274742. Meer informatie: www.mathil.werken-bij/.

VACATURE 
Pedagogisch medewerker BSO   
Locatie Staphorst/Rouveen

Kinderopvang Mathil biedt kinderopvang aan in de vorm van dagopvang 
voor kinderen van 0 - 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 

4 - 12 jaar in de plaatsen Rouveen, Staphorst, Nieuwleusen en Dalfsen. 
Dit doen wij vanuit een christelijke identiteit. 

Naast deze vorm van opvang bieden wij in de wijde regio gastouderopvang 
aan voor kinderen van 0 - 12 jaar. Dit is opvang in huiselijke sfeer 
bij gediplomeerde gastouders aan huis of eventueel in eigen huis.
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