
Freerunnen, dansen, yoga, zingen, bootcampen, animaties maken, toneelspelen … Bij KindeRdam bieden wij 

kinderen een TOFFE TIJD. En dat snap jij als geen ander. Want kinderen moeten al spelend de wereld kunnen 

ontdekken. Ze moeten hun talenten kunnen ontplooien en op onderzoek kunnen gaan.  

Vind jij het een uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren, zowel op onze BSO’s als op de scholen waar we 

graag mee samenwerken? Wil jij, naast je baan als pm’er, je passie voor sport, techniek, drama of muziek delen in 

de klas? En wil je tot slot niet alleen aan de toekomst van onze kinderen werken, maar ook aan die van jezelf? Dan 

nodigen we je van harte uit te solliciteren! 

Pedagogisch medewerker/ Vakkracht 

20-24 uur per week 

vacaturenummer 19-49 

 

Hoe je ziet je dag eruit? 

• Je zingt, je danst, je knutselt en kookt 

• een workshop freerunnen tussendoor 

• Je troost, je lacht, je vangt op en laat los 

• Maar leert ook hoe je dierenarts wordt 

• Je maakt muziek, speelt toneel, gaat graffiti spuiten 

• Je praat ouders bij, zwaait uit en sluit af. Op naar morgen! 

Waar kun je naar uitkijken?  

• Een gave baan. Want wie wil er niet werken aan de toekomst van kinderen.  

• Een goed salaris, zodat jij naast je werk nog veel meer toffe dingen kunt doen. 

• Alle kansen voor een mooie carrière. In een grote organisatie als KindeRdam liggen de mogelijkheden 

voor het oprapen. 

• Hulp bij jouw ontwikkeling. Van een eigen pedagogisch coach tot leerzame trainingen. 

Wat neem je mee?  

• Minimaal een afgeronde opleiding uit de cao Kinderopvang, waaronder ook Sport en Bewegen of het BIK 

certificaat (zie voor meer info www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam, onder opleidingseisen). 

• Een hoofd vol ideeën. Want jij bedenkt elke dag weer nieuwe activiteiten voor een Toffe Tijd. 

• Zin in flexibele werktijden. Tussendoor heb jij namelijk zat andere dingen te doen. 

• Goeie communicatieve vaardigheden. Of je nu met kinderen, hun ouders of betrokken instanties in 

gesprek bent. Jij staat nooit met een mond vol tanden. 

 

Wil jij samen met jouw talent werken aan de toekomst van onze kinderen? 

 

Stuur je cv naar werken@kinderdam.nl! Dan bellen we je snel voor een kennismaking en een taaltoets (die maakt 

onderdeel uit van de sollicitatieprocedure). Heb jij een specifieke voorkeur, check dan onze actuele vacatures 

op www.kinderdam.nl/werken-bij-kinderdam. Heb je vragen? Bel gerust naar de afdeling HRM: 010-4430033 of 

stuur een whatsapp bericht naar: 06-29 12 57 89. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 
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