
In verband met uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een pedagogische topper  
voor 20 tot 30 uur per week. 

 
Ester Gelsing Kinderopvang is een plek met een warm hart voor kinderen, een oor voor hun 

verhalen en een oog voor hun mogelijkheden!  
 
                                                                                                                                      
✓ Ben jij sociaal, enthousiast, positief ingesteld, flexibel,  

leergierig, stressbestendig?  
 
✓ Draag jij met een gevarieerd activiteitenaanbod graag 

bij aan de ontwikkeling van kinderen?                           
  
✓ Zoek jij ruimte voor eigen inbreng in een hecht team? 

 
✓ Heb jij talent en is werken met kinderen jouw passie? 

 
Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en beschik je over de juiste kennis en vaardigheden 
om deze unieke kans met beide handen aan te grijpen? Dan kijken we uit naar jouw komst! 
 
Wat houdt het werk in? 
Samen met je collega’s draag je zorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Door jouw 
inlevings- en observatievermogen signaleer jij waar de kinderen behoefte aan hebben. Verder denk 
je graag mee over creatieve en uitdagende activiteiten die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van 
de kinderen. Met jouw positieve energie en enthousiasme bied je de kinderen een veilige en fijne 
omgeving waarin zij, stap voor stap, steeds meer van de wereld ontdekken. 
 

Gewenst profiel: 
-Een afgeronde pedagogische opleiding op MBO 3-4 niveau; 
-Ervaring in het werken met kinderen (0-13 jaar); 
-Een actieve en flexibele werkhouding; 
-Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; 
-Een representatieve uitstraling;  
-Bij voorkeur in het bezit van een VVE certificaat. 
 
Wat bieden wij jou? 
Een warm welkom en een boeiende baan in een professionele, dynamische omgeving waarbij wij 
rekening houden met jouw mogelijkheden en ambities. De omgangssfeer is informeel en binnen de 
organisatie wordt gewerkt met een hoge mate van betrokkenheid en inbreng van alle medewerkers.  
 
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Kinderopvang. De inschaling is afhankelijk van opleiding en 
ervaringsjaren. In eerste instantie krijg je een contract aangeboden voor 20 tot 30 uur.  

Stuur jouw sollicitatiebrief inclusief CV vóór maandag 1maart naar: ester@estergelsingkinderopvang.nl  
De gesprekken zullen op donderdag 4 maart 2021 plaatsvinden. 

 
                                                                      Hopelijk tot ziens! 


