
 

 

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.  

 

Binnen Kindercentra Puck&Co 
zijn er veel locaties. We gaan samen met jou 
op zoek naar een passende baan op een locatie 
bij jou in de buurt. 
 
Wat biedt Kindercentra Puck&Co:  
 Een fijne werkplek waar je je welkom en 

thuis zult voelen. 
 Een prima pakket arbeidsvoorwaarden, 

conform CAO Kinderopvang. 
 Een professionele werkomgeving waarin 

met plezier wordt bijgedragen aan de 
opvang en ontwikkeling 

 van kinderen. 
 Een salariëring conform CAO 

Kinderopvang. 
 
 

Puck&Co biedt voor ieder talent een eigen 

plek, waar je je volop kunt ontwikkelen! 

 

 

 Je volgt een opleiding geldend voor de 

kinderopvang. 

 

 Je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse taal. 

 

 

Wil jij het liefst zo snel mogelijk aan de slag bij 

Kindercentra Puck&Co? Neem contact met ons 

op via hr@puckenco.nl of bel Petra Veltink, 

via telefoonnummer 06-22439956. 

Heb je vragen over de vacature, of over de 

opleidingseisen? Je mag ons altijd bellen! Wij 

helpen je graag.  

Wil jij eerst de werksfeer van Kindercentra 

Puck&Co beleven? 

Dan bieden wij jou de mogelijkheid om een 

kopje koffie te komen drinken of een kijkje te 

nemen op één van onze locaties. Met deze 

mogelijkheid leer je ook collega’s kennen. 

Wij kijken uit naar een 
ontmoeting met jou! 

Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang – Bijbaan/vakantiewerk 

 
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. 

Wil jij jouw kennis inzetten in de 

kinderopvang en daarbij je werkervaring 

uitbreiden? 

Dan ben jij voor Kindercentra Puck&Co een 

belangrijke aanwinst! 

Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar 
pedagogisch medewerkers, dus er zijn veel 
mogelijkheden. Lijkt het je leuk om met 
kinderen van 0-4 jaar te werken? Of vind jij het 
heerlijk om te spelen, knutselen en allerlei 
buitenactiviteiten te doen met kinderen van  
4-13 jaar? Het is allemaal mogelijk.  
 

 Ben jij nieuwsgierig  
naar jouw mogelijkheden 

binnen Puck&Co? 

 


