
 
 

 
 

Vacature allround pedagogisch medewerker 

Wij zijn op zoek naar een allround pedagogisch medewerker voor dagopvang voor minimaal 28  uur  

per week.  Je bent flexibel en vindt het leuk en uitdagend om met alle leeftijdsgroepen te werken, 

bent niet bang aangelegd en houdt van lekker veel actief buiten zijn met de kinderen.  

Wie zijn wij? 

Het Woldkasteel is een zelfstandige kleinschalige en pedagogisch sterke kinderopvang in een 

huiselijke omgeving. Onze communicatielijnen zijn kort en informeel. We hebben aandacht voor 

kinderen, ouders én medewerkers. We zijn nieuwsgierig naar onze omgeving en vinden het leuk om 

nieuwe dingen te leren. Als medewerker draag je op een professionele manier bij aan de huiselijke 

warmte die wij uitstralen. 

Functieprofiel 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en ontwikkeling van kinderen. Je creëert een 

uitdagende speel- en leeromgeving waarin kinderen zich veilig voelen en alle kansen krijgen om zich 

te ontwikkelen. Je motiveert, stimuleert en heb overzicht zodat elke dag leuk en veilig verloopt. 

Doordat je oplossingsgericht en sportief bent kun je goed improviseren en samenwerken waardoor je 

bijdraagt aan een prettige sfeer en collegiale aanpak van de werkzaamheden. 

Contact met ouders/opvoeders is voor jou vanzelfsprekend zodat je als partner in gesprek kunt gaan 

over de ontwikkeling van de kinderen. 

Functie eisen 

Je beschikt over minimaal een MBO 4 diploma (die voldoet aan de kwalificatie Pedagogisch 

medewerker volgens CAO kinderopvang), aangevuld met een taalcertificaat op niveau 3F. Een VVE-

certificaat en een babycertificaat zijn een pré.  

Dit ben jij: 

zelfstandig – teamplayer – initiatiefrijk – positief – sportief – leergierig – digitaal vaardig 



 
 

 
 

 

Wat bieden wij? 

- Een inspirerende werkplek, arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang 

- Persoonlijke coaching en scholingsmogelijkheden 

- Een fijne en gezellige werksfeer 

- Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Contractduur  12 maanden met uitzicht op vast 

Omvang  28 tot 36 uur per week 

Deadline sollicitaties 30 april 2022 

Startdatum  16 mei 2022 

Salaris Vanaf €2.155,00,- per maand conform CAO kinderopvang, afhankelijk van 

opleiding en ervaring. 

Contact Stuur je CV met motivatie naar info@woldkasteel.nl t.a.v. Patricia Ouwerkerk 

mailto:info@woldkasteel.nl

