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Kidscasa Kinderopvang B.V. zoekt m.i.v. 3 september 2018 een  

       Pedagogisch medewerker bij ’t Beukenootje 
         te Oldekerk, voor de nieuwe peuterspeelgroep op maandag- en woensdagochtend. 

 

 

 

Kidscasa Kinderopvang B.V. 

biedt kinderopvang, 

peuterspeelgroepen, 

gastouderopvang en speciale 

kinderopvang in Noord-

Nederland. Kinderen van 0-12 

jaar worden opgevangen in 

goed geoutilleerde 

accommodaties en 

gastgezinnen. 

 

Het gastouderbureau 

bemiddelt in de opvang bij 

gastgezinnen thuis. 

 

Wij streven er naar om zo veel 

en zo goed mogelijk in te 

spelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen, en hierin 

vernieuwend te zijn. 

 

Kidscasa Kinderopvang B.V.  

is voortdurend op zoek naar 

de balans tussen het 

welbevinden van de kinderen, 

het belang van de ouders en 

de mogelijkheden van de 

organisatie.  

 

De functie 
Als pedagogisch medewerker op een peuterspeelgroep ben je 

verantwoordelijk voor de begeleiding en verzorging van de groep 

peuters, middels een gestructureerd programma. Je creëert een warme 

en veilige omgeving voor de peuters en stimuleert de brede 

ontwikkeling. 

 

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor: 

 De dagelijkse begeleiding, ontwikkeling en verzorging van een 

   groep kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar 

 Het gestructureerd organiseren en aanbieden van op de   

   doelgroep afgestemde activiteiten middels de VVE methode   

   Piramide. 

 

Jouw profiel 
Wij zoeken een collega die: 

 beschikt over een afgeronde kindgerichte opleiding op   

   minimaal MBO-3 niveau én in bezit is van het certificaat   

   Piramide-1 

 ruime, aantoonbare ervaring heeft in het werken met peuters 

 flexibel is (bij voorkeur tevens als vaste invalkracht inzetbaar 

   op de andere groepen op ’t Beukenootje) 

 inzet toont en een positieve instelling heeft 

 beschikt over uitstekende communicatieve kwaliteiten 
 

Wij bieden je 
Een gezellige en uitdagende werkplek in een veelzijdige functie waarin 

je in samenwerking met het team vorm kunt geven aan  professionele 

opvang. Je wordt gesalarieerd conform de CAO Kinderopvang. 

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de locatiemanager van ‘ t Beukenootje, Rian 

Menninga, op telefoonnummer 050 5020244.  

Je kunt je sollicitatie, voor  23 juli 2018 per e-mail zenden aan: p&o@kidscasa.nl 

 

www.kidscasa.nl 


