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VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER  

KINDERDAGVERBLIJF / BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Op basis van oproep en vervanging wegens zwangerschap  

 
 

Flexibele Pedagogisch medewerker gezocht  
 

Kinderopvang ’t Wantij is een snelgroeiende kinderopvang organisatie die dagopvang, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar verzorgt. 
Dit doen wij met een enthousiast team van pedagogisch medewerkers en we zijn op zoek naar een nieuwe 
collega die net als wij de kinderen een onvergetelijke dag wil bezorgen! 

Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en zorg van 
kinderen van 0 tot 12 jaar. 
 
* Kinderopvang ‘t Wantij  is op zoek naar een enthousiaste en liefdevolle pedagogisch medewerker 
voor invalwerk en vervanging wegens zwangerschap. 
 
Wij zijn op zoek naar iemand:  
Met een relevant afgeronde SPW 3 of vergelijkbaar, bij voorkeur niveau 4, evenals aantoonbaar 
3F taalniveau of bereidt bent een taaltoets te doen. 

 Met pedagogische kennis en vaardigheden om kinderen op een professionele en enthousiaste manier 
te begeleiden; 

 Met goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken; 

 Met enthousiasme en betrokkenheid en een groot hart voor kinderen; 

 Die flexibel inzetbaar is en vooral beschikbaar is op dinsdag en/of vrijdag. 

Wij bieden jou:  

 een jaarcontract op basis van nul uren met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

 een salaris volgens schaal 6 van de cao Kinderopvang. 

 Regelmatige na- en bijscholing vanuit de organisatie. 

 Een prettige werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng. 

 Een professioneel, enthousiast en gezellig team. 

Herken je jezelf in bovenstaande beschrijving, stuur dan voor 20 maart 2020 je brief en C.V. naar 
kov@dorpshuiswantij.nl 
Ook als je eventueel nog vragen hebt kan je contact met ons opnemen en we nemen dan zo snel als 
mogelijk contact met je op. 
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