
 
Vacature Pedagogisch Medewerker KDV  
16-32 uur  

Ben jij gek op kinderen en trekt het werken in een kleinschalige kinderopvang je aan? Dan ben jij de pedagogisch 
medewerker die wij zoeken! 
 
Kinderopvang Het Keizertje heeft een duidelijke ambitie: wij willen alle kinderen hoogwaardige opvang bieden. 
Wij zoeken betrokken pedagogische medewerkers die met ons mee willen groeien.  
 
Wat ga je doen? 

Als de kinderen worden gebracht en worden opgehaald ben jij het aanspreekpunt. Je hebt veel 
verantwoordelijkheid en dat draag je ook uit. Samen met je collega’s maak je van elke dag een belevenis. 
Kinderen en ouders kunnen rekenen op jouw volledige aandacht. Niet omdat het moet, maar omdat je nu 
eenmaal graag met mensen en kinderen met allerlei verschillende achtergronden werkt.  
 
Wie zoeken wij? 

• Je bent gek op kinderen met verschillende culturele achtergronden! 
• In bezit van een MBO 4 CAO Kinderopvang erkend diploma  
• Je voldoet aan de landelijke taaleis (als onderdeel van de selectieprocedure kun je hierop getoetst 

worden) 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor je makkelijk praat met zowel 

kinderen als met ouders en collega’s 
• Je hebt sterke sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen en 

communicatie naar de ouders/verzorgers 
• Je hebt veel verantwoordelijkheid en dat draag je ook uit 
• Je bent positief ingesteld, ondernemend en hebt een open houding 
• Je bent flexibel en bereid een stap extra te zetten 
• Je kan omgaan met onverwachte situaties en kan meerdere zaken tegelijk uitvoeren 
• Je bent zelfstandig en hebt een proactieve werkhouding 
• Je hebt pedagogische kennis en kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen 
• Je bent je bewust van het pedagogisch beleid, protocollen, onderhoudsstandaarden en GGD eisen en 

handelt hier naar 
• Je bent verantwoordelijk voor een schone, veilige en opgeruimde locatie 
• Jij begrijpt en voelt aan wat de ouders voor hun kinderen wensen en zorgt dat de kinderen de dag van 

hun leven hebben 
• Je bent flexibel beschikbaar van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tussen 7.30 en 18.00 

 
Wat biedt Kinderopvang Het Keizertje jou 

Een fijne werkomgeving bij onze kleinschalige organisatie met drie verticale groepen waar je volop mee kan 
groeien. Het salaris is conform de CAO Kinderopvang schaal 7 met daarnaast aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Past deze functie bij jou? 

Dan horen we dat graag persoonlijk van je. Stuur je motivatiebrief met C.V. naar info@hetkeizertje.nl. 
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