
 

Vacature 
Pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf 
 
 
Kindercentrum De verborgen Schat zoekt een enthousiaste en flexibele pedagogisch 
medewerker voor onze vestiging in Woerden. 
 
Functie 
Je bent verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en verzorging van de kinderen. 
Daarnaast ben je initiatiefrijk als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten. Je begeleidt de kinderen zowel in groepsverband als individueel en stimuleert 
hun ontwikkeling. Je draagt zorg voor een veilig klimaat op de groep, zodat de kinderen zich 
optimaal kunnen ontplooien. Je neemt deels de taken van de ouders/verzorgers over, zodat 
het bieden van kwaliteit, verantwoord werken en veiligheid vanzelfsprekend voor je moet 
zijn. Je onderhoudt goed contact met de ouders/verzorgers.  
 
Profiel 
Je hebt een relevante opleiding afgerond op MBO-niveau (bijv. PW) of HBO (richting SPH, 
CMV, MWD) of je hebt een sociaalpedagogische opleiding gevolgd op ten minste MBO-
kwalificatie niveau 3. Je hebt plezier in een actieve en creatieve omgang met kinderen en 
hebt daar ook (werk-)ervaring mee. Naast een ondernemende en flexibele instelling, beschik 
je over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden. Je hebt een kind- en 
servicegerichte houding, bent stressbestendig en in staat om zowel zelfstandig als in 
teamverband te werken. 
 
Aanbod 
Het gaat voorlopig om een 0-uren contract en bij voorkeur ben je minimaal 2 dagen per 
week beschikbaar. Naast een salaris conform de cao-kinderopvang en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden, bieden wij je een zelfstandige baan in een stimulerende 
werkomgeving. Ook is er in de nabije toekomst zicht op een vast dienstverband. 
 
Bedrijf 
Kindercentrum De verborgen Schat Woerden is een warm en kleinschalig kinderdagverblijf 
met een christelijke grondslag. Op dit moment bestaat het team uit 14 medewerkers die de 
verantwoordelijkheid dragen voor 3 groepen. We zijn een hecht team met liefdevolle 
aandacht en zorg voor de kinderen. Open en goede communicatie onderling en met de 
ouders vinden we erg belangrijk. We zijn gelukkig als de kinderen met plezier naar de opvang 
komen en samen een fijne dag beleven met vriendjes, veel buiten spelen en zichzelf kunnen 
ontwikkelen. Dit gebeurt in kleine groepjes waarin de kinderen op leeftijd worden ingedeeld. 
Voor de 3+ kinderen worden er pré-school activiteiten aangeboden. 
 
Contact informatie: 
Mail je sollicitatiebrief met cv naar marijke@kcdeverborgenschat.nl. Meer informatie over 
Kindercentrum De verborgen Schat vind je op www.kcdeverborgenschat.nl 
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