
 

Beleidsmedewerker opleiding en stage 
(20-24 uur per week) 

 

Zin in een (jaar) project om het stage- en opleidingsbeleid van Puck&Co op de 

kaart te zetten? Dan is dit jouw kans! 

Werk is plezier en dat straal jij uit! Want plezier, dat is waar het bij Puck&Co om draait, voor kinderen 

en ouders maar natuurlijk ook voor onze medewerkers. En bij Puck&Co gaat plezier natuurlijk altijd 

hand in hand met vakbekwaamheid en kwaliteit. 

Wij zorgen voor een omgeving waar ieder kind zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Met 38 

locaties en meer dan 200 collega’s hebben wij als doel de beste kinderopvangorganisatie in de regio 

te zijn. 

Puck&Co is een plek waar kinderen en collega’s zich kunnen ontwikkelen. Dat betekent werken met 

ervaren krachten, maar ook met (jong) talent. Puck&Co wil pedagogisch medewerkers in de dop 

graag laten zien hoe mooi het kinderopvang vak is en werknemers kansen bieden om zich verder te 

ontwikkelen. En dat is precies waar jij als beleidsmedewerker opleiding en stage mee aan de slag 

mag! 

Wat heeft onze nieuwe beleidsmedewerker opleiding en stage in huis?  

Wij zoeken iemand die het komende jaar het stage- en opleidingsbeleid van Puck&Co vorm gaat 

geven. Vanwege het eigenwijze karakter van Puck&Co verwachten wij geen standaard beleid, maar 

een beleid waar de kwaliteit en het plezier van afspatten! Je bent dus vooruitstrevend en komt met 

vernieuwende ideeën die ons beleid aantrekkelijker maken voor mogelijke stagiaires en voor onze 

medewerkers.  

Je bent de schakel tussen de afdeling kwaliteit & pedagogiek, HR en locatiemanagers. Jouw 

stagebeleid gaat er voor zorgen dat aankomend pedagogisch medewerkers een waardevolle en 

plezierige stage ervaring opdoen bij Puck&Co. Je zoekt de samenwerking met opleidingsinstanties en 

positioneert Puck&Co als leerbedrijf. Zo onderzoek je de mogelijkheden om medewerkers op te 

leiden op de locaties van Puck&Co. Uiteraard weet je stagiaires te enthousiasmeren voor Puck&Co, 

bijvoorbeeld door introductiebijeenkomsten voor ze te organiseren.  

Je bent gewend om gestructureerd en projectmatig te werken en binnen korte tijd resultaat te 

boeken. Niet alleen onze stagiaires, maar ook onze pedagogisch medewerkers help je verder in hun 

ontwikkeling. Als opleidingscoördinator zoek je de samenwerking op met diverse opleiders en 

onderzoek je de opleidingsmogelijkheden die aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van onze 

medewerkers. Het opleidingsproces van onze medewerkers registreer je vervolgens in ons Leer 

Management Systeem.  



Wat kunnen wij jou bieden?  

Een fijne, informele werkplek waar je je welkom en thuis zult voelen. Het gaat om een tijdelijke 

functie, in eerste instantie van een jaar, waarin je een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de 

toekomst van Puck&Co.  

Puck&Co heeft een cultuur waar we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen! En alleen ben je 

sneller, maar samen kom je verder! De functie is er één vol uitdagingen, met veel ruimte voor eigen 

initiatief en het inzetten van jouw eigen visie en ideeën voor het aantrekken en opleiden van 

stagiaires en medewerkers.  

Inschaling conform cao kinderopvang schaal 8. 

Ben je zzp’er? Dan kun je ook op deze functie reageren! 

Wil je weten of je aan de opleidingseisen van deze functie voldoet? Kijk dan op de website van 

Kinderopvang Werkt. En bekijk de specifieke functiekenmerken van Beleids- of Stafmedewerker A in 

de CAO van de kinderopvang (blz. 160). Het is belangrijk dat je voor deze functie HBO werk- en 

denkniveau hebt.  

Kijk voor een impressie van je toekomstige werkplek alvast naar deze video.  

Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Ellen Krook 

(Kwaliteit en Pedagogiek Manager): 0316-229145. 

Reageren kan door voor woensdag 9 januari 2019 een prikkelende motivatiebrief en cv te sturen 

naar: 

hr@puckenco.nl  

Kindercentra Puck&Co 

t.a.v. afdeling HR 

Postbus 105 

6940 AA Didam 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr6k_n-_kwalificatie-eis_pbmc_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr6k_n-_kwalificatie-eis_pbmc_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
https://www.facebook.com/KindercentraPuckenCo/videos/970675826411202/
mailto:hr@puckenco.nl

