
Pedagogisch medewerkers gezocht (26 – 36u) voor de 

leeftijdscategorie 0 – 12 jaar (Boijl, Steggerda en Noordwolde)

  

 

 
 
 
 
 

De identiteit van de Kinderkei kenmerkt zich door de passie en de trots van onze medewerkers. Dit merken we door het 
enthousiasme waarop onze medewerkers met de kinderen en ouders omgaan. Ook zien we het terug in de ideeën die 
worden geopperd, de creatieve oplossingen die worden gevonden en het schaterlachen wat we regelmatig horen. Als je 
merkt dat je werk als vanzelf gaat omdat je er zo gepassioneerd van bent, als je trots bent op het bedrijf waar je voor 
werkt en als je weet dat je iedere dag weer het verschil maakt voor een ander… dat noemen ze werkgeluk. 
 En dan ben je geen Kei in je werk, dan ben je een Kinderkei! 

 
 
 

Wat bieden wij? 

• Een team met korte lijnen binnen de gehele organisatie:  

• De Kinderkei wil jou écht zien: mogen zijn wie je bent, gestimuleerd worden om te doen waar jij in straalt en 
de ruimte te krijgen om je te mogen ontwikkelen; 

• Wij willen graag iets doen met jouw creatieve ideeën en geven je graag de ruimte om met ons mee te denken; 

• Salaris conform CAO kinderopvang; 

• Een jaarcontract met de intentie tot een vast contract. 
 
 
 

Wat vragen wij? 

• Een enthousiaste betrokken collega die flexibel is en staat voor persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit; 

• Je kan goed samenwerken in een divers team en beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

• In het bezit van een afgeronde MBO-3, MBO-4 of HBO-diploma gericht op het werken in de kinderopvang ; 

• Ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan snel je CV en motivatie vóór 10 september naar 
vacature@dekinderkei.nl. Sollicitatiegesprekken volgen zo spoedig mogelijk daarna; 

• Voor meer informatie kun je contact opnemen met Minke Krol – Streekstra (leidinggevende). 

www.dekinderkei.nl – 0561-851066 

http://www.dekinderkei.nl/

