
 

 

 

 

 

 

Ben jij de rondrijdende techniekliefhebber, die de gaafste technische activiteiten 

uitvoert met de kinderen op onze Buitenschoolse opvang en Peuteropvang?  

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

(24 uur per week, werkdagen maandag t/m vrijdag) 

Over de vacature 

Of je nou het liefst alles tot in detail onderzoekt, of graag met je handen bezig bent, het kan 

allemaal met techniek! Techniek wordt regelmatig vergeten op de Buitenschoolse opvang (BSO) en 

de Peuteropvang, terwijl het een leuke, leerzame en uitdagende uitbreiding is van het 

activiteitenaanbod. Daar willen wij verandering in brengen met onze Techniekbuzzz!  

Wat houdt dit in voor jou?  

Jij gaat als rondrijdende techniekliefhebber, in de volledig ingerichte Techniekbuzzz van Puck&Co, 

langs de BSO’s en Peuteropvang. Je gaat samen met de kinderen aan de slag en laat hen op een 

laagdrempelige manier kennis maken met de wereld van techniek. Jij weet zowel de kinderen als 

de pedagogisch medewerkers op de BSO en Peuteropvang aan te steken met jouw enthousiasme 

op het gebied van techniek. Dat begint al op het moment wanneer jij aan komt rijden in de 

Techniekbuzzz *toettoeeeet*!  

Wat vragen wij? 

 Jij hebt affiniteit met alle vormen van techniek en zit bomvol technische ideeën; 
 Jij werkt graag met kinderen en weet hen te enthousiasmeren; 

 Jij kunt zowel zelfstandig als in een team werken; 

 Jij bent flexibel inzetbaar; 
 Jij bent in het bezit van een rijbewijs; 
 Jij hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 Jij hebt sterke communicatieve vaardigheden; 
 Jij volgt een opleiding of hebt een diploma in de richting van techniek. 

Pre SPW opleiding, technische achtergrond in overleg mogelijk. 
 

Ja ik ben de techniekliefhebber die jullie zoeken!  

 Wil jij direct solliciteren op deze vacature? Dit kan door jouw CV en een motivatiebrief te 

mailen naar HR@puckenco.nl  
 Sluitingsdatum 23-07-2021. 
 Voor informatie over deze vacature kunt u vrijblijvend contact opnemen!  
 Contactpersoon: Roland Gerritsen, roland.gerritsen@puckenco.nl 
 Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 03-08-2021 en 04-08-2021 

 

Over Puck&Co  

Wij bieden Dagopvang, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang. Onze opvanglocaties zijn 

gevestigd in Gelderland. Meer informatie over Puck&Co vindt u op www.puckenco.nl  
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