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Pedagogisch medewerker KDV/BSO 

Werk jij graag in een kleinschalige, sfeervolle en huiselijke omgeving? Weet jij goed de balans te vinden 

tussen een liefdevolle en professionele aanpak? Dan word jij wellicht wel ons nieuwe gezicht bij 

Kinderopvang Villa Pip. 

Naast de ouders staan vooral de kinderen bij ons centraal. Ze moeten zich veilig voelen, zich kunnen 

ontwikkelen tot zelfstandige individuen en vooral ook een plezierige tijd hebben! Jij hebt daarbij een 

belangrijke spilfunctie. 

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die: 

 Beschikt over een mbo opleiding conform de eisen van de cao Kinderopvang; 

 Beschikt over een flexibele houding en beschikbaarheid voor onze drie opvanggroepen  

(0-4 jr, 2-4 jr VVE, 4-13 jr. ; 

 Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren 

en instrueren van kinderen, ouders, stagiaires en vrijwilligers. Kernwoorden zijn: sensitiviteit, 

inventief, zelfontwikkeling en groepsgericht leidinggeven aan kinderen; 

 Betrokken en zelfstandig is, ervoor wil gaan en tevens een ‘teamplayer’ is; 

 Vrolijk van aard, meedenkend en beschikt over een groot gevoel van verantwoordelijkheid; 

 (Bij voorkeur in het bezit is van een certificaat 3F en een VVE certificaat ‘Startblokken’.) 

Wat hebben wij te bieden: 

 Een uitdagende baan waarbij een goede werksfeer, betrokkenheid, plezier in het werk voorop 

staan; 

 Een gezellig team om samen te bouwen aan de toekomst; 

 Een enthousiaste en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng en 

ontwikkeling; 

 Een transparante en platte organisatie- en overlegstructuur; 

 Een contract op basis van oproep tot maximaal 36 uur per week;  

 Mogelijk vaste uren in de toekomst; 

 Inschaling salaris conform CAO Kinderopvang, afhankelijk van ervaring; 

 Wij investeren in ontwikkeling zoals o.a. pedagogische kwaliteit en interessante workshops 

gedurende het jaar. 

Voel jij je aangesproken door deze vacature? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV (voorzien van foto naar): 

info@villa-pip.nl. Voldoe je aan de eisen, dan nemen we z.s.m. na ontvangst van je sollicitatiebrief, 

contact met je op.  

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek, een meeloop dag en een afsluitend 

arbeidsvoorwaardengesprek.  
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