
 

 

 

Ter vervanging van het zwangerschapsverlof van 2 collega’s zijn wij 

met ingang van 1 april a.s. op zoek naar 2 pedagogisch medewerkers 

voor peuteropvang Jodocus en KDV/BSO De Luchtballon in 

Feanwâlden.  

 

Locatie Feanwâlden is een zogenaamde Binnenstebuiten-locatie waarbij 

natuurbeleving centraal staat onder het mom ‘alles wat we binnen 

doen, kan ook buiten en andersom’. Er is een avontuurlijke 

buitenruimte aanwezig met aangrenzend een dierenweide. Dit biedt de 

mogelijkheid om lekker veel buiten te zijn met de kinderen en hen 

uitdagende en stimulerende activiteiten aan te bieden. Op de locatie 

wordt gewerkt volgens de VVE-methode en met een tweetalig beleid. 

 

Wij zoeken een vakkundige, flexibel inzetbare medewerkers die op 

creatieve en inspirerende wijze inhoud geeft aan de volgende taken: 

 het zelfstandig kunnen begeleiden van kinderen vanuit de 

pedagogische visie van Kids First 

 zowel individueel als groepsgericht werken 

 contacten onderhouden met ouders of verzorgers 

 het in voorkomende gevallen begeleiden van stagiaires en/of 

vrijwilligers 

 

 

Wat bieden wij: 

Voor de vacature op de peuteropvang:  

 een arbeidscontract van 16 uren per week, eventueel aan te vullen 

met invaldiensten 

 in eerste instantie een tijdelijk contract voor de duur van het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof 

Voor de vacature op het KDV/BSO: 

 een arbeidscontract van 20 uren per week, eventueel aan te vullen 

met invaldiensten 

 in eerste instantie een tijdelijk contract voor de duur van het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

 

 

Pedagogisch medewerkers 
 Peuteropvang en KDV/BSO Feanwâlden 



 

 

Bij Kids First vind je: 

 een fijne werkomgeving waarin de opvang en ontwikkeling van 

kinderen voorop staat 

 een salaris volgens de cao Kinderopvang 

 een vitaliteitsbonus per vitaal kwartaal 

 een gunstige kinderopvangregeling voor eventuele eigen kinderen 

 kinderen die blij zijn om jou te zien! 

  

 

Wij verwachten: 

 dat je in het bezit bent van een SPW-diploma (niveau 3/4), 3F en 

Kinder-EHBO en, voor werken op de peuterlocatie dat je VVE-

gecertificeerd bent 

 bereidheid tot bijscholing en verdere professionalisering 

 dat je beschikt over werkervaring binnen de kinderopvang 

 een grote mate van zelfstandigheid maar ook goed in teamverband 

kunnen werken 

 dat je beschikt over goede sociale en communicatieve 

vaardigheden en een betrokken en klantgerichte houding 

 

 

Informatie en solliciteren 

Mocht je informatie willen over de vacatures bel dan naar Mieke 

Steigstra, teammanager, op 06-19923844. 

 

Heb je belangstelling dan zien wij jouw sollicitatie uiterlijk  

1 maart 2020 tegemoet via de mail HR@kidsfirst.nl onder 

vermelding van vacature peuter of KDV/BSO Feanwâlden. 
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