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Weet jij als pedagogisch medewerker 
wat aanpakken is? Dan ben je welkom 

in de wereld van KindeRdam! 
 
 

Op de kinderdagverblijven van KindeRdam bieden we kinderen alle ruimte zichzelf te ontwikkelen. Als 
pedagogisch medewerker speel jij daarbij een onmisbare rol. Je leert ‘jouw’ kinderen om samen te spelen, 
te delen en te leven. Daarvoor moet je wel wat in je mars hebben. Ouders vertrouwen jou hun kostbaarste 
bezit toe. En dat vertrouwen moet jij kunnen waarmaken, elke dag opnieuw. Voel je je aangesproken? Dan 
nodigen we je van harte uit te solliciteren. Tenminste, als jij graag je handen uit de mouwen steekt en een 
flinke dosis lef meebrengt. Want dat is belangrijk als jij ons gaat helpen om ons nieuwe kinderdagverblijf in 
IKC De Lis op te zetten! 

 

Pedagogisch medewerker (M/V) 
(vacaturenummer 18-34) 

Ingangsdatum 1 september 2018 
Arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week  

Werkdagen in overleg 

 

In augustus 2018 opent IKC De Lis zijn deuren. In dit Integraal Kindcentrum dat gevestigd is aan de 
Bieslandstraat in Rotterdam Noord biedt KindeRdam straks voor-, tussen- en buitenschoolse opvang, een 
peuterspeelgroep en een kinderdagverblijf. Meer weten? Ga naar www.de-lis.nl.  
 

Wij verwachten van jou: 
 minimaal een afgeronde mbo-opleiding PW3 of gelijkwaardig en taalniveau F3 
 een VVE-certificaat of de bereidheid dit te behalen 

 goede communicatieve vaardigheden en een muzikaal gevoel 

 enthousiasme, flexibiliteit, humor en relativeringsvermogen  

 pioniersgeest en lef! 

 

Wij bieden je: 
 een fijne werkomgeving waarin een goede samenwerking met je team centraal staat 

 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, schaal 6, minimaal € 1.943,- en maximaal  

€ 2.652,- per maand bij een werkweek van 36 uur. 
 

Solliciteren 
Solliciteren kan tot 21 juni 2018 via het sollicitatieformulier op onze website 
www.kinderdam.nl/vacatures. Wil je meer weten over deze vacature? Bel gerust met Wil Papenhuijzen 
via: 06-44081126. Een taaltoets en AMN-scan kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

 
Welkom in de wereld van KindeRdam 
KindeRdam is een wereld op zich. Met 20 kinderdagverblijven, 28 BSO’s, Plusopvang, 21 peuter- 
speelgroepen, een gastouderopvangbureau, een Centraal Bureau en ruim 500 medewerkers bieden wij 
dagelijks opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar uit ruim 3000 gezinnen. Daarmee is KindeRdam een 
van de belangrijkste organisaties voor kinderopvang in Rotterdam, Krimpen a/d IJssel en Hoogvliet. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

http://www.de-lis.nl/
https://www.kinderdam.nl/kinderdamvacatures/sollicitatieformulier

