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Vacature Flex- medewerker Stichting Lotta  
 
Zie jij voor ieder kind kansen en mogelijkheden om te ontwikkelen? Ambieer jij het om kinderen met èn 
zonder beperking bij elkaar te brengen? Draag jij de zorg voor het jonge kind een warm hart toe? Ben jij 
flexibel inzetbaar en toe aan een nieuwe uitdaging en kun je ook nog eens snel beginnen.  
Lees dan snel verder.  
 
Stichting Lotta is een jonge, groeiende organisatie. Voor het versterken van ons kleine, hechte team zijn wij 
op zoek naar een Flex- medewerker. Stichting Lotta staat voor dicht bij huis naar een schoolse setting gaan. 
Samen met andere kinderen met of zonder beperking. Een eigen veilige klas met voldoende tijd om te 
ontwikkelen en aan te sluiten bij de reguliere peuterspeelzaal, kdv & bso en klassen in het basisonderwijs. 
Een ontwikkelings- en onderwijsaanbod dat echt passend is en werkt voor iedereen!  

Hier zijn we naar opzoek  
❖ Je bent flexibel inzetbaar. 
❖ Je bent een vrolijke begeleider die van aanpakken weet. 
❖ Je hebt passie voor- en ervaring met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of 

(meervoudige) beperking.  
❖ Je vindt zowel begeleidende aspecten als verzorgende aspecten leuk. 
❖ Je hebt minimaal een afgeronde MBO- 4 opleiding MMZ en/of HBO opleiding SPH of Pedagogiek. 
❖ Je hebt inzicht en biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen van twee tot twaalf jaar 

met diverse achtergronden. 
❖ Je neemt initiatief en kunt duidelijk en consequent zijn. 
❖ Je draagt, samen met je collega’s, verantwoordelijkheid over de uitvoering van het gehele 

zorgproces en de kwaliteit van zorg.  
❖ Je bent sterk in de omgang met alle betrokkenen van het kind, zowel mondeling als op schrift.  

Dit biedt Stichting Lotta 
❖ Een leuke groep kinderen, met verschillende uiteenlopende achtergronden. Een echte uitdaging! 
❖ 2 vestigingen om te werken waar we dagelijks max. 6 kinderen ontvangen, Boxmeer en Mill. 
❖ Een werkplek waar je veelal samenwerkt en dus afstemt met je collega’s. 
❖ Een werkplek om jezelf te ontwikkelen.  
❖ Een klein en betrokken team.  
❖ Dagdiensten  
❖ Salaris binnen CAO- Gehandicaptenzorg. 
❖ Een Flex- contract. Minimaal 4 uur per week. 
❖ Start per 1 oktober (eerder beschikbaar zijn is een pré) 

Interesse?  
Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan een korte & krachtige motivatie, je CV en duidelijke 
onderbouwing over je flexibiliteit per email vóór 27 augustus 2021 naar welkom@stichtinglotta.nl. Wij 
nemen dan in de week van 30 augustus contact met je op.  
 
We zien je reactie graag tegemoet!  
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