
 
 
 
 

Ben jij een echte hoogvlieger? 
 
AKROS is actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van Welzijn en 
Kinderopvang in Amsterdam en omstreken. Vanuit onze kernwaarden professioneel, betrouwbaar, 
betrokken, klantgericht en collegiaal geven wij vorm aan de zorg voor de kinderen in onze opvang.  
 
Voor de versterking van onze invalpool (oproepkrachten) zijn wij op zoek naar een:  
 
 

Pedagogisch medewerker invalpool 
 
 
Algemene omschrijving 
AKROS KINDEROPVANG heeft een invalpool van pedagogisch medewerkers. Deze medewerkers 
worden flexibel ingezet op zowel de kinderdagverblijven als de Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO) 
van AKROS. AKROS heeft locaties waar met VVE-programma’s (voor- en vroegschoolse educatie) 
gewerkt wordt. Onze sterke voorkeur gaat uit naar pedagogisch medewerkers die VVE-geschoold zijn 
in een bekend VVE programma of de start- en basistraining voor invalkrachten hebben gevolgd.  
 
Als medewerker voor de invalpool word je flexibel ingezet op zowel de kinderdagverblijven als de 
Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO). Je geeft zelf aan hoeveel uur per week je maximaal 
beschikbaar bent. Werken in de invalpool biedt jou de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen, 
verschillende groepen te leren kennen en je thuis te voelen in de organisatie. Gaat je dit goed af, 
dan zijn er eventueel mogelijkheden om door te stromen naar een functie als pedagogisch 
medewerker. Parttime werken in de invalpool kun je prima combineren met een MBO4- of HBO 
opleiding, een gezin of andere dingen in je leven. 
 
Wat ga je doen: 
Als pedagogische medewerker in de invalpool begeleid je groepen kinderen (baby’s, peuters en 
kinderen van 4-12 jaar) in een kinderdagverblijf, voorschool of BSO. Je zorgt voor een veilige sfeer, je 
begeleidt en stimuleert kinderen bij hun ontwikkeling en je organiseert activiteiten. Dit alles doe je in 
nauwe samenspraak met ouders, collega’s, je leidinggevende en deskundigen. Daarnaast voer je licht 
huishoudelijke en administratieve taken uit. 
 
Wat neem je mee: 

• Relevante afgeronde MBO- of HBO-opleiding, waarmee volgens de criteria van de CAO in de 
dag- en naschoolse opvang gewerkt mag worden; 

• Interesse om zowel op de kinderdagverblijven als de BSO’s te werken; 

• Relevante en recente werkervaring; 

• Plezier hebben in het werken met kinderen in de baby-, peuter- en basisschoolleeftijd  en hun 
ouders en dit uitstralen; 

• Klantvriendelijk en een flexibele instelling; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Een flexibele en proactieve werkhouding 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal. Minimum-eis is het aantoonbaar voldoen aan 
de Amsterdamse Taalnorm:  schrijven niveau B1/F2, spreken en lezen niveau B2/F3; 

 
 
Ben jij onze nieuwe hoogvlieger? 
Ben jij die professional die graag met kinderen werkt? Functioneer je goed in teamverband? Voel 



je je thuis in een informele omgeving? Heb je de juiste opleiding en vaardigheden? Dan maken wij 
heel graag kennis met jou! 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
De functie is ingeschaald in schaal 6 van de CAO Kinderopvang. 
 
Informatie en sollicitaties:   
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Jeanine van der Putten, teamleider VVE, via 020-
5893300.  
 
Stuur je motivatie en CV naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl ter attentie van Jeanine van der Putten. 
Vermeld hierbij vacaturenummer 201612.  
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