
Vacatures pedagogisch medewerker 

Voor onze kleinschalige kinderopvang in Dirksland zijn 

wij op zoek naar een enthousiaste, gezellige, flexibele 

medewerkster voor een parttime dienstverband met 

het uitzicht op een fulltime dienstverband. Ook zijn wij 

op zoek naar medewerkers op invalbasis.  

Heb jij ook zo’n passie voor kinderen? Wil jij ook samen met ze op “avontuur” gaan? 

Kortom, heel veel plezier maken en de kinderen nog wat leren ook? Dan hebben we de 

ideale baan voor jou. 

• Als pedagogisch medewerker zorg je voor een veilige omgeving waar kinderen 

zich thuis voelen. 

• Je verzorgt en begeleidt de kinderen volgens ons pedagogisch beleid. 

• Je organiseert de leukste activiteiten. Die stem je af op de leeftijd en interesse van 

de kinderen. 

• Wij spelen elke dag buiten met de kinderen. En jij dus ook! 

• Met ouders/verzorgers en collega’s praat je over de ontwikkeling van de kinderen. 

• Je deelt informatie met de ouders over de bijzondere momenten die je met de 

kinderen beleeft. 

Functie eisen: 

• Je bent sociaal en positief ingesteld. 

• Je hebt minimaal een relevante afgeronde opleiding op MBO niveau 3. 

• Je schrijft en spreekt netjes Nederlands. 

• Je hebt een open- en klantgerichte houding. 

• Je hebt passie voor het werken met kinderen. 

Wat biedt Kinderopvang Flakkee jou? 

Wij bieden een fantastische werkplek aan bij een kleinschalige kinderopvang in 

Dirksland. Persoonlijk contact, vriendelijkheid en gezelligheid vinden wij erg 

belangrijk. Jij kunt leren van ons, maar wij kunnen ook leren van jou. Wij bieden 

daarnaast: 

• Na een inwerkperiode een parttime contract. 

• Het salaris is conform de cao kinderopvang, in schaal 6 van € 1.794,- tot € 2.712,- 

bruto per maand bij 36 uur per week. 

• De mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. 

• Reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer (vanaf 10 kilometer). 

 

Spreekt deze uitdaging je aan of heb je vragen? Neem dan contact op met Monique 

Riemslag Baas via telefoonnummer 0187 665400 Je kunt je sollicitatiebrief verzenden per 

email aan: info@kinderopvangflakkee.nl 


