Een energieke pedagogisch medewerker met
ambitie en passie voor het vak
 Jij laat kinderen stralen
 Jij verrast ouders
 Jij inspireert collega’s

Noord-Brabant
 uren nader overeen te komen
MBO/HBO

Jij bent die Pedagogisch Medewerker die actief, energiek, creatief, zorgzaam, lief en
grappig is. Die Pedagogisch Medewerker waar de kinderen blij naartoe gaan, waarover
de kinderen thuis nog lang napraten, over de leuke activiteiten die jij met ze hebt
gedaan, over de vele avonturen die ze met je hebben beleefd, de buikpijn die ze
hebben van het vele lachen met jou. Jij zorgt voor blije kinderen die zich emotioneel
veilig voelen en daardoor in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen. Jij zorgt voor
gelukkige ouders die met een gerust hart hun kind(eren) bij jou achterlaten. Jij hebt
aandacht voor ieder kind en zijn/haar ontwikkeling door de juiste pedagogische
kwaliteit te leveren.
Wij vragen
 Een diploma van een gekwalificeerde opleiding en (kinder)EHBO
 Creativiteit, sportiviteit en als het kan ook nog een beetje muzikaliteit
 Een enthousiaste en vrolijke persoonlijkheid
 Iemand die het heerlijk vindt om zich soms ook nog gewoon even kind te
voelen
 Iemand die bruist, lacht, inspireert, oog heeft voor ieder kind
 Iemand die graag onderdeel wil worden van onze leuke ‘familie’
 Een stuiterbal
Wij bieden
 Een leuke, vrolijke, inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega
 Alle ruimte voor eigen initiatief
 Genoeg mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen
 Een kleinschalige organisatie
 Geld  Salaris volgens CAO Kinderopvang, schaal 6
Wat wij graag zien
 Jij zorgt voor een emotioneel veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn
 Jij bedenkt allerlei leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12
jaar
 Jij wordt er blij van om creatief (voor jou betekent dit meer dan alleen
knutselen), sportief en muzikaal bezig te zijn
 Jij vindt het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met ouders en
kinderen
 Jij bent een voorbeeld voor je collega’s en je weet hen te inspireren
 Jij voert makkelijk gesprekken. Je bent een kei in het geven van feedback en
kan ook goed feedback ontvangen, omdat je weet dat dit enkel de persoonlijke
en pedagogisch kwaliteit ten goede komt






Jij bent af en toe zelf nog een kind, waardoor je heel goed in staat bent aan te
sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, gesprekken te voeren over dat
wat hen interesseert of bezighoudt en de juiste activiteiten aan te bieden
Jij bent liefdevol en zorgzaam en weet feilloos wat de kinderen nodig hebben
Improviseren zit in jouw bloed, jij bent zo flexibel als een elastiekje 
Jij begrijpt dat het ok is als bij een knutselwerkje van een gezicht de ogen op
de plek van de mond zitten

Hoe je dat aanpakt
 Jij creëert rust, reinheid en regelmaat en je hebt aandacht voor ieder kind
 Jij zorgt voor een duidelijke dagindeling met voldoende ruimte voor activiteiten
 Jij biedt uitdagende activiteiten aan, voor iedere leeftijdsgroep, waar de
kinderen enthousiast van worden
 Jouw enthousiasme over de creatieve, sportieve en muzikale activiteiten werkt
aanstekelijk op kinderen en collega’s
 Jij hebt aandacht voor ieder kind
 Bij het brengen en halen van de kinderen, heb jij aandacht voor de ouders en
zorg jij voor een goede overdracht door veel te vertellen en te vragen
 Jouw manier van communiceren nodigt collega’s, kinderen en ouders uit om
een goede band op te bouwen
 Jij gaat mee in de belevingswereld van de kinderen, waardoor zij zich veilig en
vertrouwd bij jou voelen en je helemaal geweldig vinden
 Als er onverwachte wendingen zijn, dan lach jij hier smakelijk om en anticipeer
jij hier met enorm veel enthousiasme op
Team
Jij en je collega Pedagogisch Medewerkers maken er iedere dag weer een groot feest
van voor elkaar, de kinderen en jezelf. Jullie worden hierbij direct ondersteunt door
een Unitcoördinator. Op het hoofdkantoor zijn vele collega’s te vinden die jullie op
diverse vlakken kunnen begeleiden. Je bent onderdeel van een kleinschalige
organisatie waardoor er een familiegevoel heerst.
Wanneer je extra informatie wilt over deze te gekke vacature of over hoe je deze
gewilde plek zou kunnen proberen te bemachtigen, bel dan met de afdeling
Personeelszaken op telefoonnummer 0411-689523.
Wij kijken uit naar jouw leuke, opvallende sollicitatiebrief en CV, die je kunt mailen
naar sollicitatie@kindertuin.com.

