
 

 

Bezoek onze website voor meer informatie: www.komkinderopvang.nl 

 

GEZOCHT: HBO-STUDENTEN 
om als (vakantie)invalkracht ons team te versterken!  

 

In deze mooie functie help jij onze vaste pedagogisch medewerkers de kinderen gezond te 

laten ontwikkelen door te ontdekken & beleven, zodat zij kunnen groeien naar steeds meer 

zelfstandigheid. Elk kind is anders en mag zich in het eigen tempo ontwikkelen. Jij helpt 

mee met verzorgen, begeleiden, stimuleren en het kind vertrouwen in zichzelf te laten 

krijgen. Dat is behalve heel mooi en leuk werk, soms ook een hele uitdaging. Jij wordt 

hierbij binnen KOM ondersteund door onze pedagogisch coaches. Daarnaast krijg jij alle 

kans om je te ontwikkelen en te groeien in je werk en als mens. 

 

Ben jij dé student die een HBO-opleiding gericht op onderwijs, pedagogiek of 

sport volgt en heb jij naast je studie tijd om te werken in een leuke baan met 

kinderen? 

 

KOM bij KOM werken!  

Ons team van medewerkers is enthousiast, klantgericht en wil zich blijven ontwikkelen. 

Vanuit een open werksfeer leren wij van elkaar en luisteren wij naar de suggesties en 

wensen van onze klanten. In deze functie ben jij inzetbaar op de dagopvang, VSO/BSO en 

peuterspeelzaal. Als (vakantie)invalkracht zorg jij samen met de vaste collega’s voor de 

dagelijkse opvang van kinderen.  

 

KOM wil een sterke binding hebben met haar medewerkers, de kinderen & ouders en écht 

geïntegreerd zijn in de 2 gemeenten (Epe en Heerde) waar zij is gevestigd. Investeren in 

samenwerking met lokale ondernemers, scholen en gemeente vinden wij belangrijk. 

Daarnaast staat groen bij KOM hoog op de agenda. Groen staat voor: gezond, beleven, 

bewegen en natuur. Maar het staat ook voor gezonde voeding, voldoende rust, bewegen, 

ontdekken, gezonde luchtkwaliteit en duurzaamheid.  

 

Ben jij onze nieuwe collega?  

Wat wij belangrijk vinden: 

 Dat jij gaat stralen van jouw werk in de kinderopvang. 

 Goede vaardigheden in communicatie naar zowel kinderen, ouders en collega’s. 

 Zelfstandigheid, initiatief nemen en zelf met oplossingen komen.  

 Een flexibele opstelling om te werken. Wij houden rekening met de door jouw 

beschikbare werkdagen die je zelf in ons systeem kunt opgeven. 

 Een sociale instelling en in staat zijn om in verschillende teams te werken. 

 

KOM Kinderopvang doet net dat stapje meer, ook voor medewerkers!  

Wat KOM jou biedt: 

 De kans om ervaring op te doen in onze mooie kinderopvangbranche. 

 Een team met vakbekwame en leuke collega’s. 

 Salaris conform de CAO Kinderopvang, € 14,= bruto per uur. 

 

Wat vragen wij van jou? 

 Je volgt een HBO-opleiding gericht op onderwijs, pedagogiek of sport; 

 Je hebt 75% van de totale studiepunten voor je opleiding al binnen óf 50% van de 

studiepunten en minimaal 1 jaar relevante stage- of werkervaring. 

 

KOM erbij!  

Mail jouw cv en motivatiebrief naar werkenbij@komkinderopvang.nl ter attentie van 

Nanda Teseling en o.v.v. ‘Vacature HBO-studenten’. Heb je nog vragen? Neem contact met 

ons op en stel ze gerust. 

http://www.komkinderopvang.nl/
mailto:werkenbij@komkinderopvang.nl

