
 

 

 

 
 

Zoek jij een baan waarin balletjetrap 
onderdeel is van je takenpakket? Dan 

ben je welkom in de wereld van 
KindeRdam! 

 

Denise de Jongh werkt alweer 10 jaar als pedagogisch medewerker op de BSO van 
KindeRdam en daar heeft ze nog nooit een dag spijt van gehad. ‘Ik vind het werk 
nog altijd zó leuk. En dat niet alleen omdat ik dol ben op ‘mijn’ kinderen. Ook de 
vrijheid die dit werk met zich meebrengt, vind ik heerlijk. Tussen mijn diensten 
door duik ik graag de sportschool in, doe ik alvast de boodschappen of wip ik even 
bij mijn moeder langs. Eten we samen een boterhammetje. Ik zou echt niet anders 
meer willen.’  

 
Pedagogisch Medewerker (M/V) 

 (vacaturenummer 18-31) 
Arbeidsovereenkomst voor 20 uren per week  

Zwangerschapsvervanging medio juli 2018 tot en met eind december 2018 
(werkdagen: 5 dagen) 

 
Het betreft een vacature voor zwangerschapsvervanging op onze locatie BSO Spetters in Hoogvliet. Na 
afloop van deze periode en bij gebleken geschiktheid is doorstroming naar een andere locatie mogelijk.  
 

Wij verwachten van jou: 
• minimaal een relevante afgeronde mbo-opleiding niveau 4  

• beschikbaarheid van 7.00 tot 18.30 uur en bereidheid om gebroken diensten te draaien 

• een enthousiaste uitstraling, humor, creativiteit, flexibiliteit en relativeringsvermogen 

• een eigen mening die je goed kunt verwoorden  

• veel zelfstandigheid en goede communicatieve vaardigheden naar zowel kinderen als ouders. 

 
Wij bieden je: 

• een fijne werkomgeving waarin een goede samenwerking en een positieve sfeer  

centraal staan 

• doorgroeimogelijkheden naar een contract met vaste uren en/of een vaste locatie 

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

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

• 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 en met 5 juli 2018 via het sollicitatieformulier op onze website 
www.kinderdam.nl/vacatures. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de 
afdeling HRM, telefoonnummer 010 44 300 33.  
 

KindeRdam 
Voor meer informatie over KindeRdam en onze BSO locatie Spetters Hoogvliet kun je terecht op onze 
website www.KindeRdam.nl.  
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 
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