
 

 

 

Jouw passie combineren met een baan 
waarin je écht van betekenis kunt 

zijn? Dat kan als pedagogisch 
medewerker in de flexpool van 

KindeRdam! 

 
Als pedagogisch medewerker in de flexpool kies jij voor het beste van twee werelden. Aan de 
ene kant heb je een boeiende en veelzijdige baan. Je bent werkzaam op verschillende 
locaties, van kinderdagverblijf tot buitenschoolse opvang, en doet hier veel ervaring op. Aan 
de andere kant ben je vrij om je eigen beschikbaarheid te bepalen. En dat biedt weer alle 
ruimte voor studie, sport, vrijwilligerswerk, zorgtaken of misschien wel een heel andere 
passie … Voel je je aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren op deze 
vacature.  
 

Pedagogisch medewerker flexpool (M/V) 
Uren en afhankelijk van jouw beschikbaarheid 

 
Bij KindeRdam zijn we altijd op zoek naar goede flexpoolers. Werk jij graag in Noord, West, 
Zuid, Krimpen, Nieuwerkerk of Capelle? Jij mag het zeggen! 
 

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

• beschikbaarheid van 7.00 tot 19.00 uur en de bereidheid gebroken diensten te draaien 

• 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 

• 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 € 1.987,- en maximaal  

€ 2.712,- per maand bij een werkweek van 36 uur. 

 

Solliciteren 
Solliciteren doe je via het sollicitatieformulier op onze website www.kinderdam.nl/vacatures. Wil je 
meer weten over deze 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

