
 

 

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 ongeveer 30 locaties en 200 medewerkers 

hebben wij als doel de beste kinderopvangorganisatie in de regio 

te zijn, en daar kun jij een bijdrage aan gaan leveren! 

Onze locaties zijn gevestigd in de gemeenten Duiven, Doesburg, 

Montferland, Rozendaal, Rheden, Westervoort en Zevenaar.  

 

Een fijne informele werkplek waar je je 
welkom en thuis zult voelen. De functie is er 
één vol uitdagingen en ontwikkelkansen met 
veel ruimte voor eigen initiatief en 
persoonlijke aandacht. 
 
Puck&Co biedt: 
 een prima pakket arbeidsvoorwaarden, 

conform CAO Kinderopvang. 
 een professionele werkomgeving waarin 

met plezier wordt bijgedragen aan de 
opvang en ontwikkeling van kinderen. 

 een beleid gericht op het continue 
ontwikkelen van onze medewerkers 
middels permanente educatie. 

 een salariëring conform CAO 
Kinderopvang. 

 Diploma geldend voor de kinderopvang. 

Voor de BSO kan dat ook een sport- of 

culturele opleiding zijn. 

 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 

 

Kom een kopje koffie drinken of een kijkje 

nemen op één van onze locaties, zodat je de 

sfeer zelf kunt ervaren. 

Met deze mogelijkheid leer je ook collega’s 

kennen. Ben je enthousiast? Je krijgt uiteraard 

de kans om direct te solliciteren.  

Direct solliciteren op de functie 

Pedagogisch Medewerker?  

Stuur een motivatiebrief en CV naar 

hr@puckenco.nl. 

Heb je vragen of twijfels over je kwalificatie-

eisen, neem gerust contact op met Petra 

Veltink, via telefoonnummer 06-22439956. 

 

Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang  

 
Kindercentra Puck&Co – Gelderland 

 

 

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. 

Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar 

Pedagogisch Medewerkers, dus er zijn veel 

mogelijkheden.  

Wat vind jij leuk? Werk je graag met kinderen 
van 0-4 jaar? Vind jij het heerlijk om gezellig te 
spelen, experimenteren en allerlei 
buitenactiviteiten te doen met kinderen van  
4-13 jaar? Ben je geïnteresseerd in VVE, 
Jenaplan of Montessori onderwijs? Samenwerken 
met zorginstellingen, scholen en doorgaande 
leerlijnen realiseren?  
 
Puck&Co biedt voor ieder talent een eigen 
plek, waar je je volop kunt ontwikkelen! 

 

Ben jij nieuwsgierig  
naar jouw mogelijkheden 

binnen Puck&Co? 

 


