
 
 
 
 
 

Pedagogisch medewerker 
 

Ben jij een gepassioneerd pedagogisch medewerker. Ben je trots op het werk wat jij doet, omdat 

je weet dat je iedere dag weer het verschil maakt voor een ander, dan ben je geen Kei in je 

werk, dan ben je een Kinderkei! 

 

De functie 

Als pedagogisch medewerker sta je iedere dag klaar voor de kinderen. Jij draagt zorg voor een 

fijne en veilige omgeving, waarin kinderen worden gestimuleerd en zich kunnen ontwikkelen. Jij 

bent het aanspreekpunt voor ouders. Geen dag is hetzelfde en jij weet als geen ander hoe jij kan 

inspelen op de behoefte van het kind. 

 

De werkomgeving 

Op onze locatie in Wolvega aan de Willem Lodewijkstraat bieden we opvang voor kinderen van 

0 – 12 jaar in de vorm van kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Je komt te 

werken in een team van circa 6 tot 8 medewerkers. Wij willen kinderen een tweede thuis bieden, 

samen met een enthousiast team zorgen we ervoor dat kinderen een leuke dag beleven bij de 

Kinderkei. 

 

Op deze locatie wordt kinderopvang aangeboden voor kinderen van 0 – 4 jaar. De locatie kent 

één KDV-groep van 0 – 4 jaar en een peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. Op de 

peuteropvang bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met het VVE programma van 

Piramide stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen op een speelse manier. 

Ook worden op deze locatie de oudste BSO kinderen van 8-12 jaar opgevangen. Hier stimuleren 

wij de zelfstandigheid van de kinderen, zij komen zelfstandig naar de Kinderkei en gaan zelfstandig 

naar huis in overleg met ouders. Wat deze groepen zo uniek maakt is dat wij inspelen op de leeftijd 

van de kinderen.  

 

Wat vragen wij? 

• Je bent in het bezit van een afgeronde MBO-3, MBO-4 of Hbo-diploma gericht op het 

werken in de kinderopvang; of een diploma, welke kwalificeert om te werken in de 

kinderopvang. 

• Dat je goed kan samenwerken in een divers team en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden. 

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

hoge kwaliteit. 

 

Wat bieden wij? 

• Een omgeving waarin je mag zijn wie je bent, je wordt gestimuleerd om te doen waar jij in 

straalt. 

• De kans om iets te doen met jouw creatieve ideeën en wij geven je graag de ruimte om met 

ons mee te denken. 

• Een salaris conform de cao-kinderopvang. Het salaris ligt tussen de € 2139,- en € 2913,- 

bruto op basis van 36 uur per week afhankelijk van je ervaring. 

• Een arbeidsovereenkomst voor 26 – 36 uur per week. 

• Een arbeidsovereenkomst met de duur van een jaar, met de intentie tot verlengen. 

Uren per week:     26 - 36 
Locatie:      Old Skool 
Contract:      Bepaalde tijd 



Wie zijn wij? 

De Kinderkei is een kinderopvang in de omgeving van Wolvega en omstreken. Je komt te werken 

in een organisatie met korte lijnen. Wij bieden opvang aan voor kinderen van 0 - 4 jaar op het 

kinderdagverblijf en de peuteropvang. Daarnaast bieden wij voorschoolse- en naschoolse opvang 

aan voor kinderen van 4 – 12 jaar. De identiteit van de Kinderkei kenmerkt zich door de 

persoonlijke aandacht 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 en creatieve oplossingen die worden gevonden en het schaterlachen wat we regelmatig 

horen. 

 

Wil jij solliciteren? 

Stuur dan snel je CV en motivatie naar vacature@dekinderkei.nl.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

 


