
Onze eerste belofte aan de nieuwe projectmedewerker: 

een Toffe Tijd bij KindeRdam!   
 

Om bij KindeRdam te kunnen werken, moet je wel wat in je mars hebben. 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. 

 

Ben jij zo’n bevlogen medewerker die het belangrijk vindt om te werken aan de ontwikkeling van kinderen? Dan 

beloven we je daar veel voor terug! Solliciteer dus vandaag nog op onze vacature voor  

 

Projectmedewerker Toffe Tijd (M/V) 
(vacaturenummer 19-67) 

Arbeidsovereenkomst voor 16 tot 20 uur per week  

(werkdagen: in overleg vast te stellen). 

Wat we je beloven 

Allereerst een Toffe Tijd bij KindeRdam. Dat is namelijk wat we ook aan onze BSO-kinderen bieden. Verder 

beloven we je een veelzijdige baan bij de grootste kinderopvangorganisatie in Rotterdam en omstreken. Zo’n 

baan die geen dag hetzelfde is en waarin je al je organisatietalenten en sociale én leidinggevende vaardigheden 

kwijt kunt. Natuurlijk krijg je daarbij professionele begeleiding, maar omdat het voor ons nog een nieuwe functie 

is, is het ook een beetje pionieren. We staan graag open voor jouw eigen creatieve ideeën om ons BSO-concept 

Toffe Tijd nóg beter handen en voeten te geven! Last but not least beloven we je een baan waarin je veel kan 

betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. En dat vinden wij zelf eigenlijk de belangrijkste belofte die we je 

kunnen doen!  

 

Wat houdt je werk in? 

Het BSO-concept Toffe Tijd is voor onze BSO’s het toefje slagroom op de taart. Extra workshops die worden 

bedacht en uitgewerkt door onze eigen medewerkers of worden uitgevoerd door externe aanbieders. Meestal 

worden die workshops gegeven op onze eigen BSO’s, soms ook op scholen waarmee wij samenwerken. Jij zorgt 

ervoor dat dat allemaal goed en soepel verloopt. Je hebt contacten met de interne en externe aanbieders van de 

workshops en zorgt voor de verbinding met BSO’s en andere afnemers.      

 

Wat moet je daarvoor kunnen? 

• Je kunt op inspirerende wijze leiding geven aan een team Toffe Tijd-medewerkers. 

• Je bent nieuwsgierig en benieuwd naar vernieuwingen die er zijn voor en door kinderen. 

• Je hebt vindt het superleuk om van alles voor kinderen te organiseren. 

• Je bent een echt regel- en organisatietalent. 

• Je houdt van structureren, zodat iedereen weet waar ‘ie aan toe is. 

• Je communiceert net zo makkelijk met onze locatie- en clustermanagers als met de kinderen. 

• Je bent erop gespitst om samen met onze afdeling MarCom leuke activiteiten te delen op social media. 

• Je bent flexibel en hebt er begrip voor als je baan de komende tijd nog wat kan veranderen, omdat het voor 

ons ook een nieuwe functie is. 
 

Wat we van jou vragen  

• Een hbo-opleiding, bijvoorbeeld Eventmanagement of in het pedagogisch gebied.  

• Kennis van en passie voor BSO. 

• Je weet wat er in het onderwijs speelt. 
 

Wat we je bieden 

• Na je proeftijd van 2 maanden bieden we je een contract voor 1 jaar.  

• Inschaling en salariëring conform CAO Kinderopvang, schaal 8, minimaal € 2.522,- en maximaal  

€ 3.417,- per maand bij een werkweek van 36 uur. 

• De mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen, workshops e.d. 

 

Solliciteer vandaag nog, dan laten we snel van ons horen 

Solliciteren doe je zo snel mogelijk via ons sollicitatieformulier op www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam. 

Wie weet zit je dan 21 of 22 augustus bij ons op gesprek. Je bent van 

harte welkom in de wereld van KindeRdam! 

https://www.kinderdam.nl/kinderdamvacatures/sollicitatieformulier
https://www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam

