
Onderweg naar je werk denk je terug aan gisteren, wat een leuke locatie was dat! 
Aan de rand van het dorp met een geweldig speeldorp in het weiland. Zo fijn gewerkt 
met je collega’s, en enthousiast begroet door de peuters. Je voelde je helemaal 
welkom. 
Met wie zou je vandaag werken? Dit keer val je in bij Kindcentrum het Timpaan. De 
ochtend bij de baby’s en de middag bij de Buitenschoolse opvang. Werken als 
pedagogisch medewerker op invalbasis, wat een afwisselende baan! 
                                                                                                                                      
✓ Werk je graag flexibel. Op de momenten dat het jou  

het best uitkomt?  
 
✓ Hou je van een afwisselende rol, waardoor je in diverse  

teams meedraait en veel ervaring opdoet in je vak? 
 
✓ Heb jij talent en is werken met kinderen jouw passie? 

 
Dan kijken we uit naar jouw komst! Je valt in op de momenten dat er op een vestiging 
(extra) collega’s nodig zijn, door bijvoorbeeld verlof, vakantie of ziekte. Je werkdagen 
en beschikbare uren stemmen we samen af. 
 
Wat houdt het werk in? 
De liefde voor de kinderen en passie voor het vak maken jouw baan in de kinderopvang 
iedere dag weer de moeite waard. Samen met de vaste collega’s op de groep deel jij de dag 
in en creëer je een liefdevolle en vertrouwde, maar vooral ook leerrijke omgeving waar ieder 
kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Door jouw inlevings- en observatievermogen 
signaleer jij waar de kinderen behoefte aan hebben. 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); 
-Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; 
 
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.  
 
Afhankelijk van jouw wensen ontvang je een 0-urencontract of een flex-contract met een vast 
aantal uren. 
 
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Kinderopvang. De inschaling is afhankelijk van opleiding 
en ervaringsjaren. Het betreft een jaarcontract met uitzicht op verlenging.  

Wil jij onze nieuwe collega worden, dan ontvangen we graag jouw cv en motivatie voor 
23 september 2021 via ester@estergelsingkinderopvang.nl 
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