
 

 

 

 

 

 

 

 

Gaan ‘onze’ peuters dankzij jou 

straks huppelend naar de basisschool?  

Dan ben je welkom in de  

wereld van KindeRdam! 

 
Op de peuterspeelgroepen van KindeRdam bieden we kinderen alle ruimte de wereld te ontdekken. 

Als pedagogisch medewerker speel jij daarbij een onmisbare rol. Je leert ‘jouw’ kinderen om samen 

te spelen, te delen en te leven. Daarnaast doe je er alles aan om ze zo goed mogelijk voor te 

bereiden op die grote stap naar de basisschool. Je besteedt aandacht aan de verschillende 

ontwikkelingsgebieden: van taal, de fijne motoriek tot muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Maar afhankelijk van het niveau van het kind pas je je programma natuurlijk aan. Jij hebt tenslotte 

maar één doel voor ogen. En dat is dat jouw peuters straks huppelend hun ontdekkingsreis in 

groep 1 kunnen vervolgen. 

 

Pedagogisch Medewerker (m/v) 
Vacaturenummer 19-33 

0-15 uur, uitbreiding van uren mogelijk 

 

Wij verwachten van jou: 

• minimaal een afgeronde mbo-opleiding PW3 of gelijkwaardig 
• aantoonbaar taalniveau F3 
• een VVE-certificaat 

• goede communicatieve vaardigheden en een muzikaal gevoel 

• enthousiasme, flexibiliteit, humor en relativeringsvermogen  

 

Wij bieden je: 

• een fijne werkomgeving waarin een goede samenwerking met je team centraal staat 

• afhankelijk van beschikbaarheid één vaste locatie of inzetbaarheid op verschillende 

locaties 

• uitbreiding van uren op een van onze kinderdagverblijven of BSO’s 

• zicht op een vaste aanstelling 

• professionele begeleiding, o.a. door onze pedagogen en pedagogisch coaches 

• de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen e.d. 

• inschaling en salariëring conform CAO Kinderopvang, minimaal € 2.047 en maximaal 

€2.793 per maand bij een werkweek van 36 uur. 

 

Solliciteren 

Solliciteren doe je zo snel mogelijk via het sollicitatieformulier op onze website 

www.kinderdam.nl/vacatures. Wil je meer weten over de vacature? Bel gerust naar de afdeling 

HRM, telefoonnummer: 010 44 300 33. Welkom in de wereld van KindeRdam! 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

https://www.kinderdam.nl/kinderdamvacatures/sollicitatieformulier
http://www.kinderdam.nl/vacatures

