
 

 

 

 
 

 

Was slootje springen altijd al jouw 
favoriete bezigheid? Dan ben je 

welkom in de wereld van KindeRdam! 

Op BSO Sterrenplein en Oaseplein 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 de natuur je aan het hart gaat en sporten hoog op je 
agenda staat. BSO Oaseplein is namelijk een Natuurrijk locatie en bij BSO Sterrenplein draait alles om 
sport en spel. Haal die polsstok maar vast uit de kast …  

 
Pedagogisch Medewerker (m/v) 

Vacaturenummer 18-64 
15-20 uur per week 

(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
 

Wij verwachten van jou: 
• minimaal een relevante afgeronde mbo-opleiding niveau 3 

• beschikbaarheid tussen 7.00 tot 19.00 uur en bereidheid om gebroken diensten te draaien 

• enthousiasme, humor, flexibiliteit en relativeringsvermogen  

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

• inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, schaal 6, minimaal € 1.987,- en  

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

Solliciteren 
Solliciteren doe je z.s.m.via het sollicitatieformulier op onze website www.kinderdam.nl/vacatures. 
Wil je meer weten over een van onze vacatures? Bel gerust naar de afdeling HRM, telefoonnummer 010 
44 300 33. Welkom in de wereld van KindeRdam! 
 
Een assessment en taaltoets maken deel uit van de sollicitatieprocedure.  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

 
 

https://www.kinderdam.nl/kinderdamvacatures/sollicitatieformulier
http://www.kinderdam.nl/vacatures

