
 

Vind jij het belang van het kind belangrijk maar hou je ook ervan om lol  
te hebben met je collega’s? Solliciteer dan nu! 

Voor een warm en kleinschalig kinderdagverblijf in Nuenen zijn wij op zoek naar een pedagogisch 
medewerker. Als pedagogisch medewerker zet jij je iedere dag in voor de kinderen en je collega’s.  
Jij zorgt ervoor dat de kinderen in een fijne en veilige omgeving kunnen spelen, ontwikkelen en 
groeien. Ben jij dé pedagogisch expert die wij zoeken?  

De functie 
Je vindt het leuk om dagelijks actief bezig te zijn met kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De 
kinderen een uitdagend programma bieden en zorgen dat ze een leuke tijd hebben bij ons 
kinderdagverblijf geeft jou veel voldoening. Natuurlijk zorg je voor een veilige en gezellig omgeving 
maar daarnaast daag je kinderen uit in hun ontwikkeling en motiveer je ze in hun spel en bij 
activiteiten. Samen met je collega’s creëer je een gezellige sfeer op de groep! Als pedagogisch 
medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor ouders als het gaat om het welbevinden van hun 
kind en voor praktische vragen. 

Wat verwachten we van jou als pedagogisch medewerker? 

• Je begeleidt kinderen zowel in groepsverband als in individueel opzicht; 
• Je schept een gezellige sfeer binnen de groep waar kinderen zich veilig en prettig voelen; 
• Je stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door hen een uiteenlopend aanbod van activiteiten 

te bieden; 
• Je bewaakt het groepsproces; signaleert problemen, lost conflictsituaties op en betrekt de 

groep hierbij; 
• Je bereidt activiteiten voor. 
• Je bent bevoegd om op een kinderdagverblijf te werken; 
• Je hebt een groot hart voor kinderen in de doelgroep 0 – 4 jaar; 
• Je bent een energieke medewerker met een pedagogisch achtergrond; 
• Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar. 

Wat bieden we je: 

Een gezellige werkplek met leuke collega's staat voorop! Daarnaast zijn we een kleinschalige 
organisatie dus zijn alle communicatielijntjes kort en ervaren we samen een hoge betrokkenheid. We 
staan open voor nieuwe medewerkers en geven ze een warm welkom! 

• Onderdeel zijn van een gezellig team; 
• Voorrang op plaatsing eigen kinderen; 
• Salaris conform cao Kinderopvang (€2.155 - € 2.935 bruto per maand); 
• Ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng in het beleid 
• Contract van minimaal 24 tot 36 uur per week 

Ben je een enthousiaste pedagogisch medewerker die een gezellige sfeer neer kan zetten, leuke 
activiteiten kan uitvoeren en fijn kan samenwerken? 

Dan willen wij graag met je kennismaken! 

Solliciteer 

Mail je motivatie en CV naar Ilon van der Horst (info@kdv-kiddies.nl of bel 040-2121314), dan kunnen 
we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen! De vacature sluit zodra we de geschikte kandidaat 
gevonden hebben. 
 


