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Het hart van MIK KINDEROPVANG… 
… klopt al meer dan 100 jaar voor kinderen en ouders. GeneraEes lang bieden we betrouwbare en 
betaalbare kinderopvang en gastouderopvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We zeLen onze rijke 
ervaring liefdevol en professioneel in om kinderen een krachEge start te bieden. We koersen op 
kwaliteit en ontwikkeling. Daarmee dagen we onszelf, de kinderen en iedereen waarmee we 
samenwerken uit om steeds met een nieuwsgierige blik te kijken. 

Bij MIK…  
… bouwen kinderen niet alleen mooie zandkastelen of hoge torens van blokken. Ze bouwen aan 
vriendschappen en vormen zichzelf in eigen tempo. Ze beleven avonturen en maken plezier. Gaan 
op ontdekkingstocht en leren elkaar waarderen om wie ze zijn of willen zijn. MIK bouwt samen met 
ouders en haar samenwerkingspartners aan de beste kinderopvang die we de kinderen kunnen 
geven. Een krachEge start, waarvan kinderen groeien! 

Wij zoeken:    FLEXWERKERS 
 
Om de conEnuïteit in onze kinderopvang te waarborgen, zeLen wij flexibele pedagogisch 
medewerkers in ter vervanging van ziekte, verlof of scholing van onze vaste pedagogisch 
medewerkers. Als flexwerker ben je dus een soort ‘vliegende kiep’ en ondersteun je een vast team 
bij het bieden van uitdagende kinderopvang. Voor ons ben je daarmee net zo waardevol als een 
vaste MIK-medewerker. Houd jij van voorlezen? HuLen bouwen? Dansen, stoeien én knuffelen? 
Trek jij je neus niet op bij het verschonen van een luier? Kleur jij graag buiten de lijntjes? Weet jij 
alEjd wel een gek spelletje te bedenken, maar kun je ook goed luisteren? Ben je niet bang 
aangelegd en durf je eigen verantwoordelijkheid te nemen? Pas je je makkelijk aan in een nieuwe 
omgeving? Dan hebben wij JOU nodig! We zeLen je in bij onze kinderopvang  (0 tot 4 jarigen) of 
buitenschoolse opvang (4 tot 13 jarigen).  

Wij vragen:  
Je hebt een diploma MBO-PW (minimaal niveau 3)  of een andere afgeronde opleiding op 
pedagogisch, verzorgend, cultureel, kunstzinnig of sporBef gebied op minimaal MBO-niveau 3. Een 
VVE-cerBficaat (bij voorkeur Speelplezier) is een pré. Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar 
(waartoe in ieder geval maandag, dinsdag of donderdag behoort). 

Jij krijgt: 
Een 0-uren contract, waarmee je (op oproepbasis) op verschillende locaEes en binnen verschillende 
opvangvormen binnen MIK kunt worden ingezet.  Het salaris is conform CAO-Kinderopvang en 
bedraagt minimaal €12,46 en maximaal €17,00 bruto per uur.  

Interesse? 
Neem contact op met Tijn Beekmans (Personeelszaken): 043- 3517177 of 06-15122469 of stuur je 
CV met begeleidende brief naar personeelszaken@mik-kinderopvang.nl.  
Surf naar www.mik-kinderopvang.nl voor meer info over onze organisaEe. 
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