
 

Vacature flexibele medewerker 

Contract:  Een half jaar tot twee jaar volgens de wet ‘werk en zerkeheid’.  

Locatie:  Emingaheerd en/ of Atensheerd te Groningen (wijk Beijum) 

Aantal uur:  bij aanvang een 0- uren contract 

Inzetbaarheid:  Op KDV groepen: 0- 2,5 jaar en 2- 4 jaar  en/ of BSO van 7.00- 19.00 

Opleiding: minimaal gediplomeerd SPW3  

Vereist: EHAK, en affiniteit met babygebaren en woonachtig binnen een straal van 10 km tot de 

locaties. 

Gewenst:  BHV, VVE, en het brengen van een talent op het gebied van kinder-coaching, creatieve 

vaardigheden, techniek, sport, o.i.d.. 

Als 0- uren contractant word je als volwaardig collega opgenomen in onze organisatie. We werken met een 

beperkt aantal flexibele medewerkers, zodat iedereen voldoende uren kan werken. Je wordt ingeroosterd waar 

het kindaantal flexibel is, of wanneer collega’s afwezig zijn. Onze organisatie heeft twee locaties, maar we 

koppelen je bij voorkeur aan één locatie, zodat je snel vertrouwd raakt met de kinderen, de ouders en de 

collega’s. We werken met een basisrooster en maandelijks kun je aangeven wanneer je inzetbaar bent. Op die 

dagen kunnen we je dan inplannen dan wel oproepen. We verwachten een minimale wekelijkse beschikbaarheid 

van 3 dagen.  

Kinderen verzorgen, vertrouwen geven, ze uitdagen, met ze spelen en zorgen voor een veilige omgeving vind je 

vanzelfsprekend. Je inspiratie haal je uit het samen spelen met kinderen, activiteiten verzinnen en op avontuur 

gaan. Onze visie is: vanuit geborgenheid samen op ontdekkingsreis! 

Als collega ben je collegiaal, loyaal, heb je humor en durf je vragen te stellen en tips te geven. Je bent flexibel 

inzetbaar, houdt van aanpakken en ziet waar het werk ligt.  

Hamertje-tik is altijd volop in beweging. We zijn een organisatie waar we met elkaar met veel plezier en inzet 

werken, waar problemen als uitdaging worden gezien, waar je zoveel mogelijk jezelf kunt zijn.  Samen leren, 

samen verantwoordelijk en samen groeien om de kinderen, jezelf en de organisatie zo optimaal mogelijk te laten 

functioneren. 

We zien uit naar je sollicitatie! 


