
Als pedagogisch medewerker vind je het natuurlijk geweldig om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van kinderen! Maar vind je het zelf ook belangrijk om in beweging te blijven? Zoek je een 
baan waarin je de kans krijgt mee te denken, jezelf te ontwikkelen en door te groeien? Zie jij het als een 
mooie uitdaging om op verschillende plekken te werken en zo razendsnel veel kennis en ervaring op te 
doen?  

Dan zijn we op zoek naar jou! 

Pedagogisch medewerker en/of onderwijsassistente 

Locatie: Vanuit de pool opvang ben je flexibel inzetbaar binnen het werkgebied van GOO. 
Omvang: bespreekbaar 

Bij Stichting GOO geloven we dat een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs de toekomst 
heeft. Daarom hebben we een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar ontwikkeld. Wij 
geven kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en om zich te ontwikkelen.  

Een veilige plek 
Als pedagogisch medewerker creëer je een plek waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen 
zijn. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling, verzorging en begeleiding van 
kinderen. Je zorgt er elke dag voor dat kinderen een leuke dag hebben én zichzelf ontwikkelen. 

Hoe zie jij jouw toekomst?  
Wij hebben oog voor helden. Dat zijn onze kinderen, maar zeker ook onze medewerkers! Wij vinden 
het belangrijk jij goed in je vel zit en jezelf kunt blijven ontwikkelen als je dat wilt. Je krijgt als 
pedagogisch medewerker alle mogelijkheden om jezelf te ontplooien en om door te groeien.  

Onze nieuwe pedagogisch medewerkers, hebben bij voorkeur deze kwaliteiten en kwalificaties op 
zak: 

• Een relevante mbo- of hbo-opleiding welke voldoet aan de kwalificatie-eisen pedagogisch
medewerker conform CAO kinderopvang).

• 3F taal-kwalificatie (of bereid om deze te behalen).
• Kinder EHBO-diploma (of bereid om deze te behalen).
• Geldig VVE-certificaat is een pré.
• Een open houding. Je communiceert duidelijk en vindt een transparante werkwijze

belangrijk.
• Je bent flexibel inzetbaar in werkdagen en op meerdere locaties.

Natuurlijk mag je van ons een prettige werkomgeving, leuke collega’s en een passend salaris 
verwachten. 

Het je interesse?  
Stuur je vraag of je motivatiebrief met CV, onder vermelding van de vacaturenaam, 
naar helmi.maas@stichtinggoo.nl.  


