Vacature - Pedagogisch medewerker
Locatie - Kinderdagverblijf Top4Kids
Adres - Blankenburgsestraat 3, Ophemert

Wie zijn wij
Kinderdagverblijf Top4Kids is opgericht in mei 2016 door Anne van Doesburg en Christel
van Soelen. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf met twee verticale groepen en zijn vijf
dagen in de week van 7.00 uur tot 18.00 uur geopend. We bieden opvang aan ongeveer 45
kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar.

Functieomschrijving
We zoeken per 1 september een pedagogisch medewerker voor minimaal 16 uur in de week.
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verzorging van
de kinderen. Bij Top4Kids worden de kinderen begeleid vanuit de Piramide pedagogiek. We
houden hierbij rekening met de ontwikkelingsfases en interesses van de kinderen. Ook
verricht je licht huishoudelijke werkzaamheden om de hygiëne binnen het kinderdagverblijf
optimaal te houden. Je onderhoudt positief contact met kinderen, ouders en collega’s.

Competenties / eisen
Voor deze functie zoeken we een energieke, betrokken en flexibele pedagogisch
medewerker met kennis en werkervaring in de kinderopvang. Wij zoeken een pedagogisch
medewerker met een PW3 of PW4 opleiding. Tevens vinden pedagogisch medewerkers met
een HBO-opleiding of PW gerelateerde opleiding bij ons een fijne en uitdagende werkplek.

Selectieprocedure
Durf jij de uitdaging aan om je te ontwikkelen binnen een kleinschalige organisatie waarbij
betrokkenheid en binding in een hoog vaandel staan en voldoe jij aan de bovenstaande
criteria? Dan zijn we op zoek naar jou!
Stuur dan je sollicitatiebrief + CV en foto naar: info@kdv-top4kids.nl met als onderwerp:
“Vacature” t.a.v. Anne van Doesburg en Christel van Soelen.
De sollicitatieprocedure zal bestaan uit een gespreksronde, waarna de uitgekozen
kandidaten worden gevraagd om een dagdeel met ons mee te draaien. Ook worden
eventuele referenties opgevraagd alvorens je in dienst treedt, in het bezit te zijn van een
geldig en goedgekeurd VOG.

Sluitingsdatum vacature 8 juli 2022
Je krijgt van ons uiterlijk binnen een week na de sluitingsdatum een reactie.
Kijk voor meer informatie over KDV Top4Kids op onze website www.kdv-top4kids.nl

