
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VACATURE: PEDAGOGISCH MEDEWERKER 30 - 36 UUR 
 
“Wil j i j  met veel plezier naar je werk gaan? Kom dan werken bij het leukste team van 
Nederland”.  

Wij zoeken met ingang van 4 januari 2021 een nieuwe collega voor ons kinderdagverblijf 
team. Het kinderdagverblijf bestaat uit twéé kinderdagverblijfgroepen en één peutergroep 
waar voorschoolse educatie wordt aangeboden (VE).  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen in een veilige 
omgeving. Wanneer kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, staan zij open voor groei en 
ontwikkeling.  

Als Pedagogisch medewerker vang je kinderen op, verzorgt ze en ondersteunt ze in hun 
ontwikkeling. Samen met je collega's zorg je voor een veilige, vertrouwde en stimulerende 
omgeving, waarin kinderen zich prettig voelen en zich voluit kunnen ontwikkelen. 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Activiteiten organiseren die zijn afgestemd op de leeftijd en interesse van de 
kinderen. 

• Baby’s, dreumesen en peuters verzorgen en ondersteunen volgens ons pedagogisch 
beleid- en werkplan.  

• Contact onderhouden met klanten over de ontwikkeling van hun kinderen. 

• Een veilige omgeving creëren. 

• Pedagogisch medewerkers in opleiding begeleiden. 
 
Functie-eisen 

• Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4-niveau, waarmee je in de kinderopvang 
mag werken.  

• Aantoonbare pedagogische kennis, opgedaan in werk, stage of opleiding, waarmee 
je in staat bent om kinderen te stimuleren en hun ontwikkeling te volgen.  

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

• Een flexibele en collegiale instelling. Indien nodig zet je graag een stapje extra. 
 
Wij bieden één van de leukste werkplekken aan in Zwolle, een enthousiast jong team die alle 
ruimte krijgt om samen te bouwen en te groeien. Voldoende ruimte tot inspraak, meedenken 
en genoeg vrijheid om je enthousiasme erop los te laten gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je ook werken bij Breed?  
De beste kinderopvang van Zwolle (KOV Awards 2016), onder leiding van de beste praktijkopleiding 
van Overijssel (Beste Praktijkopleiding 2018). 
 

• Wij bieden werk binnen een inspirerende en informele omgeving waarin je jezelf 
voldoende kunt ontwikkelen en ontplooien. 

• Een arbeidsovereenkomst van een jaar met kans op verlenging. 

• Motiverende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• En een uitdagende en afwisselende baan met marktconforme salariëring CAO 
Kinderopvang 2020-2021. 

 
Kortom: Wil jij ook werken binnen een bedrijf waar we op donderdag allemaal standaard 
verkleed naar het werk gaan en waar op vrijdag de karaoke machine een standaard 
onderdeel is van het spelaanbod?  

Stuur dan een mail naar info@kinderopvangbreed.nl t.a.v.: Marloes van der Poot. Solliciteren 
kan tot uiterlijk 11 december 2020. Zorg dat je motivatiebrief een goede eerste indruk van je 
geeft en stuur je CV alvast mee.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.fnv.nl/getmedia/fa3828ea-0b54-471a-89ba-cac90caea310/kinderopvang-cao.pdf?ext=.pdf&dtime=20200807141729
https://www.fnv.nl/getmedia/fa3828ea-0b54-471a-89ba-cac90caea310/kinderopvang-cao.pdf?ext=.pdf&dtime=20200807141729
mailto:info@kinderopvangbreed.nl

