
 

 

 
 

Zijn kleine stapjes vooruit voor jou de 
allergrootste beloning? Dan is de BSO 
Plusopvang van KindeRdam jouw stek!  

 

Op de BSO’s van KindeRdam krijgen kinderen alle ruimte zich te ontwikkelen. Sommige 
kinderen hebben daarbij alleen wat extra zorg en aandacht nodig. Omdat zij zich bijvoorbeeld 
niet goed kunnen concentreren, snel prikkelbaar zijn of het moeilijk vinden vriendjes te 
maken. Heb jij de pedagogische kwaliteiten in huis om daar goed mee om te gaan? En vind jij 
het een uitdaging om samen met deze kinderen kleine stapjes in de goede richting te zetten? 
Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren op onze vacature bij de Kindercarrousel.  

 

Pedagogisch Medewerker Plusopvang (M/V) 
(vacaturenummer 18-30) 

Arbeidsovereenkomst voor 12 uur per week (meeruren worden uitbetaald) 
(werkdagen: dinsdag en donderdag) 

 

 

Waar ben jij een kei in? 

Je stroopt graag je mouwen op en geeft je creativiteit alle ruimte. Je neemt als vanzelf het initiatief en 
weet steeds weer uitdagende activiteiten te bedenken. Ondertussen raak je het overzicht nooit kwijt en 
dankzij je goede communicatieve vaardigheden leg je makkelijk contact. Niet alleen met de kinderen maar 
ook met ouders, zorgverleners en andere betrokken instanties. Vanzelfsprekend ben je flexibel, maak je 
graag deel uit van een team en vind je het leuk om te leren. 

 
Wat heb jij ons te bieden?  

 minimaal een afgeronde hbo-opleiding (inclusief taalniveau 4F) 

 minimaal 2 jaar werkervaring met kinderen van 4-12 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben 

(de Plusopvang)  

 affiniteit met administratieve taken en groepsmanagement 
 

Dit bieden wij jou 
 een fijne werkomgeving waarin collega’s betrokken met elkaar omgaan 

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

 de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen en workshops 

 inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, minimaal € 1.943,- en maximaal € 2.933,- per 

maand bij een werkweek van 36 uur 

 
Solliciteren 
Solliciteren kan tot 4 juni 2018 via www.kinderdam.nl/vacatures. Voor meer informatie over deze 
functie kun je contact opnemen met de afdeling HRM, telefoonnummer 010 44 300 33. Een taaltoets en 
AMN-scan kunnen, indien nodig, onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd 
 


