
 

 

Ga jij na het fruit eten graag 

freerunnen op het schoolplein? 

Dan ben je welkom in de wereld 

van KindeRdam! 
 

Op de BSO’s van KindeRdam krijgen onze kinderen alle ruimte zich te ontwikkelen. Ze kunnen er al 

spelend de wereld ontdekken, hun talenten ontplooien en vriendschappen sluiten. Wil jij ze daarbij 

ondersteunen? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren op de vacature van pedagogisch 

medewerker. Tenminste, als jij net zo graag dromenvangers knutselt als tegen een balletje trapt en 

je net zo lief cupcakes als zandtaartjes bakt. En als je dan ook nog een deuntje kan zingen …  

 

Pedagogisch medewerkers/onderwijsassistent (M/V) 
(vacaturenummer 19-02) 

ingangsdatum 1 februari 

20-26 uur per week  

werkdagen in overleg 

 

Op BSO De Kleine Prins is voor de duur van het schooljaar 2018-2019 een 

samenwerkingsproject gestart met basisschool De Kleine Prins Montessori, locatie Clara 

Egginkstraat. Hierdoor ga je, naast je werk als pedagogisch medewerker op de BSO, ook als 

onderwijsassistent op school aan de slag. 

 

Wij verwachten van jou: 

• minimaal een relevante afgeronde mbo-opleiding niveau 4 en minimaal taalniveau 3F 

• enthousiasme, humor, flexibiliteit en relativeringsvermogen  

• veel zelfstandigheid en goede communicatieve vaardigheden naar zowel kinderen als hun 

ouders 

 

Wij bieden je: 

• een afwisselende en uitdagende baan 

• een fijne werkomgeving en een team met leuke collega’s 

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

• de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen, 

workshops e.d. 

• inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, schaal 6, 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 

locatiemanager Yvette Wols, telefoonnummer 06-52280120. 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

