
 

• vacature trema kinderopvang •  

 

P RAKTIJ KOP LEID ER  /  

P EDAG OGI SCH  MED EWERKER   

C I R C A  2 0  U U R  P E R  W E E K  

 
Ben je op zoek naar een uitdagende combinatiefunctie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Voor onze locaties zijn wij op zoek naar iemand die naast het werken op de groep, als 
praktijkopleider voor 5 uur per week beschikbaar is. 
 
De praktijkopleider heeft een overkoepelende en coördinerende functie binnen Trema 
Kinderopvang. Als praktijkopleider onderhoudt je de contacten met de opleidingsinstituten 
als het gaat over plaatsen en werven van stagiaires, voert plaatsingsgesprekken met 
stagiaires en koppelt stagiaires aan locaties. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor 
werkbegeleiders en stagiaires. Je ondersteunt en coacht de werkbegeleiders en coördineert 
de (bij)scholing aan deze groep. Je kijkt naar de ontwikkelingen op opleidingsgebied welke 
noodzakelijk zijn voor ons vakgebied en ziet kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden 
en onderneemt actie; Het werven van nieuwe leerlingen is een van de doelen waar je aan 
werkt.  
De overige contracturen ben je bereid om te werken als pedagogisch medewerker. 
 
We zoeken iemand: 

• Met een relevante MBO opleiding  
• Die een opleiding praktijkopleider heeft of bereid is deze opleiding te volgen 
• Die goede communicatieve vaardigheden bezit en gestructureerd kan werken 
• Die spontaan, creatief, collegiaal en flexibel is en goed zelfstandig kan werken. 
• Die in het bezit is van een rijbewijs én auto 

 
Wij bieden: 

• Een afwisselende baan met veel uitdaging en een prettige werksfeer in een 
professionele kinderopvangorganisatie. 

• Salarisschaal 7 conform de CAO Kinderopvang en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een goede reiskostenvergoeding. 

• Veel uitdaging en een prettige werksfeer 
• Een zelfstandige functie waarbij je buiten de groep om je eigen tijd indeelt en agenda 

beheert. 
Is deze vacature echt iets voor jou of wil je meer weten? Neem dan voor 30 juni 2022 
contact op via onderstaande gegevens.  Wellicht tot snel? 
 

Team  
Trema Kinderopvang 


