
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Steggerda 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 

10 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. De opvang in Steggerda 

vindt plaats in een voormalig schoolgebouw, een locatie met ruime, lichte groepen en een 

geweldig groot en mooi buitenterrein om te spelen. Binnen is de centrale hal omgetoverd tot een 

speelse ruimte om te spelen en te knutselen. Binnen Steggerda werken we met de 

onderwaterwereld. Zo zijn alle groepen vernoemd naar een onderwaterdier. De Dolfijnen, 

Zeepaardjes, Zeesterren en de Orka’s zijn te vinden in Steggerda. Naast dat we kinderen met de 

auto naar school brengen en ophalen maken we ook gebruik van de fietstaxi. Door de weilanden 

fietsen we, met de kinderen op de eigen fiets, van en naar de locatie.  

 

Op onze locatie in Boijl 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 

10 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. De opvang in Boijl vindt 

plaats in een groene omgeving met een ruim buitenspeelterrein. De opvang bevindt zich naast het 

schoolbos waar volop wordt gespeeld. In Boijl bevinden we ons in een bosrijke omgeving. In lijn 

hierin zijn de groepen vernoemd naar dieren die in het bos te vinden zijn. De Bosmuizen, Bosuilen 

en de Bosarend. 

 

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. 

 

Uren per week:    26 - 36 
Locatie:      Steggerda - Boijl 
Contract:      Bepaalde tijd 



Wat bieden wij?  

Wij bieden een afwisselende functie, waarin geen dag hetzelfde is. De Kinderkei is een organisatie 

die jou echt wil zien. 

 

Wij bieden jou: 

• 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.   

 

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. 
 

 


