
 

 

 

 

 
Pedagogisch medewerker (20 uur) 

 
  Kinderdagverblijf Dikkie Dik te Helmond is op zoek naar  

een collega die met ons wil groeien! 

Als pedagogisch medewerker stimuleer je kinderen in hun ontwikkeling en help je ze het beste uit zichzelf te 

halen. Je bent onze belangrijkste ambassadeur. Door jouw passie, inzet en kwaliteiten zorgen we ervoor dat 

ouders bewust kiezen voor Spring Kinderopvang.  

Wat ga je doen 

• Je draagt zorg voor het bieden van goede kinderopvang. Je bent er trots op dat 'jouw' ouders en kinderen 

zich prima voelen bij het resultaat van jouw werk. Je bent gevoelig voor wat écht belangrijk is voor je 

klanten: het waarmaken van de leukste kinderopvang; 

• Je bent hoofdzakelijk belast met de dagelijkse opvang, begeleiding en verzorging van kinderen van  

0 tot 4 jaar; 

• Je biedt de kinderen passende activiteiten aan, die passen binnen het ontwikkelingsgericht werken en de 

methode Spring Actief;  

• Je draagt bij aan een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling;  

• Je draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders en informeert naar specifieke 

aandachtspunten; 

• Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert hierover. 

 

Wie ben jij 

• Je hebt een voor de kinderopvang relevante afgeronde opleiding. Bekijk het overzicht van alle  

diploma’s waarmee je bij Spring kunt komen werken op https://www.fcb.nl/diplomas-en-opleidingen; 

• Je hebt kennis van de ontwikkeling van en affiniteit met kinderen van 0 tot 4 jaar;   

• Je beschikt bij voorkeur over Nederlands 3F/2B taalniveau of bent bereid deze te behalen;  

• Je hebt een passie voor natuur, techniek, theater, sport, koken, muziek. En je bent in staat  

om jouw passie in te zetten om passende activiteiten aan te bieden; 

• Je hebt een klantgerichte en flexibele instelling en beschikt over goede  

communicatieve vaardigheden; 

• Je bent ondernemend, zelfstandig en neemt initiatieven. 

 

Wat bieden wij: 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO kinderopvang. Het salaris is  

ingedeeld conform functieschaal 6 van de CAO Kinderopvang bruto  

maandsalaris minimaal € 2047,- en maximaal € 2793,- op basis van een  

fulltime dienstverband. 

 
Hoe kun je reageren? 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 30 juli 2019.  

Laat ons weten waarom jij bij Spring past! Stuur jouw sollicitatie  

naar vacatures@spring-kinderopvang.nl. Vermeld vacaturenummer: 2019047.  

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met afdeling HR 

via tel 088-2088255. 
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