
 

 

 

 

Wegens uitbreiding op onze locaties in Nijkerk zijn wij op zoek naar een 
 

Flexibele medewerker  
Minimaal 2 dagen per week,  

(maar dat kunnen er met gemakt meer zijn…) 

10% extra toeslag! 
 

Zin om aan de slag te gaan als flex- pedagogisch medewerker? Kindercentrum 
Bzzzonder biedt alle soorten opvang die je maar kunt bedenken. Alle kinderen zijn bij 
ons welkom. Ook kinderen die bijvoorbeeld extra zorg nodig hebben. We hebben een 
drietal kernwaarden die centraal staan bij alles wat we doen: 

- Iedereen is welkom 
- Werk vanuit je hart 
- Denk in mogelijkheden 

Deze manier van denken zorgt ervoor dat ons kindercentrum een plek is waar 
kinderen en medewerkers zich thuis en gezien voelen. 

 
Een werkdag bij Bzzzonder… 
Is altijd een verrassing. Je weet nooit wat de dag je brengt, maar dat het op zijn minst 
uitdagend, afwisselend en vooral erg leuk te noemen is, weet je wel. Als je naar 
buiten kijkt dan zie je bakken vol mogelijkheden voor leuke activiteiten. Uit alle gaten 
en hoeken hoor je kinderstemmen. Kinderen zie jij als de belangrijkste mensen op 
aarde en hen een leuke tijd bezorgen zie je als een voorrecht.  
 

Flexer 
Voor onze flexpool zijn we op zoek naar een kanjer die het een uitdaging vindt om 
met diverse groepen kinderen op verschillende locaties te werken. Onze voorkeur 
gaat uit naar een medewerker die minimaal 2 dagen per week beschikbaar is. Je 
kunt aan de slag voor minstens 18 uur, de praktijk leert dat je vaak meer uur ingezet 
wordt.  
Wist je dat je als flexer beloond wordt voor je flexibiliteit met een toeslag van 10%!  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Als medewerker bij Bzzzonder…  
- Heb je een kindgerichte opleiding op minimaal MBO 3-niveau afgerond  

- Kun je goed communiceren met ouders, kinderen en collega’s  

- Heb je een zelfstandige en collegiale houding  

- Heb je een groot hart voor mensen en kinderen  

- Woon je binnen een straal van 25 km van één van onze locaties  
- Ben je bij voorkeur beschikbaar op onze meest drukke dagen (maandag, 

dinsdag en donderdag) 

 

Bzzzonder biedt..  
- Een inspirerende werkomgeving  

- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden middels Bzzzonder Inspiratieschool  

 

Reageer  
Past dit profiel bij jou? Reageer dan snel, we zijn benieuwd naar jouw passie en 

talent! Stuur je CV en jouw bzzzondere motivatie naar solliciteren@bzzzonder.nl 

t.a.v. Djoedie Beenen. 


