
 

 

 
 

Kun jij een voorbeeldfunctie vervullen 
in de ontwikkeling van het jonge kind? 

Dan ben je welkom in de wereld van KindeRdam! 

Om bij KindeRdam te kunnen werken, moet je wel wat in je mars hebben. Want KindeRdam heeft veel 
te bieden, maar we vragen er ook veel voor terug! Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe: 
hun kinderen. Dat vertrouwen willen wij waarmaken, iedere dag opnieuw. Dat kan alleen met mensen 
die diezelfde instelling hebben. Bevlogen mensen met hart voor kinderen. Die niet willen stilstaan, 
maar zich voortdurend willen blijven ontwikkelen in hun vak. En die samen met collega’s de beste 
kinderopvang in Rotterdam willen bieden. Werken bij KindeRdam betekent professioneel werken, maar 
wel met veel plezier! Daarnaast delen wij bij KindeRdam de volgende kernwaarden in ons werk: 
gastvrij, leergierig, betrouwbaar en samenwerkingsgericht. 
 
Voor kinderdagverblijf BinnensteBuiten zijn wij per direct op zoek naar: 
 

Pedagogisch medewerkers (M/V) 
(vacaturenummer 17-75) 

babygroep – arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 34 uur per week (werkdagen flexibel) 
 
Kinderdagverblijf BinnensteBuiten ligt in het Roel Langerakpark. De aangrenzende Natuurspeeltuin 
de Speeldernis en de grote glooiende tuin vormen een groene omgeving waarin kinderen van alles kunnen 
ontdekken en beleven. BinnensteBuiten is een NatuurRijk-locatie; de natuur speelt hier een belangrijke rol. 
Ook binnen is de natuur in allerlei facetten terug te vinden. De architectuur van het gebouw — veel licht en 
open ruimten — biedt alle gelegenheid de seizoenen op de voet te volgen. Zelfs baby’s kunnen vanaf het 
babykleed genieten van de wereld buiten. 
 
Wij verwachten van jou: 

• minimaal een afgeronde MBO-opleiding niveau 4 
• een VVE certificaat is een pré 
• een flexibele en leergierige instelling  
• een enthousiasme en positieve houding 
• dat je affiniteit met en kennis van de natuur hebt 
• creativiteit in het aanbieden van uitdagende (natuur) activiteiten 
• dat je planmatig en zelfstandig te werk gaat 
• dat je een ontdekkende leerhouding hebt richting de kinderen 
• goede communicatieve vaardigheden en een goed zelf reflecterend vermogen  
• feedback kunnen geven en ontvangen 
• goede contacten op te bouwen met de kinderen en de ouders 

 
Wij bieden je: 

• een fijne werkomgeving waarin je werkt binnen een groot en divers team 
• 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, minimaal € 1.943,- en maximaal € 2.652,-. 

per maand bij een werkweek van 36 uur. 
 
Solliciteren 
Solliciteren kan tot 23 april 2018 via kinderdam.nl/vacatures. De sollicitatiegesprekken zijn vooralsnog 
gepland op: 8 mei 2018. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de 
afdeling HRM, telefoonnummer 010 44 300 33. Een taaltoets en AMN-scan zullen, indien nodig, 
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 


