
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ester Gelsing Kinderopvang is op zoek naar jou!  
 

Ester Gelsing Kinderopvang is een professionele, kleinschalige kinderopvangorganisatie.  
Betrokken naar elkaar, bevlogen op de inhoud en altijd in beweging. Wij bieden opvang aan 
kinderen van 0-13 jaar in baby- en peutergroepen en buitenschoolse opvang. Binnen de 
kinderopvang werken we aan de ontwikkeling van kinderen volgens de VVE methode 
Startblokken. Bij ons staat spelend leren hoog op de agenda en vindt ieder talent zijn plek! 
Ons team bestaat uit ca. 20 gedreven medewerkers die graag nét dat stapje meer doen voor 
ouders en kinderen. 
Onze collega’s zijn sociaal, enthousiast, positief ingesteld, flexibel, leergierig, 
stressbestendig en in het bezit van een gezonde dosis humor. 
 
Bezit jij ook deze eigenschappen en ben je van mening dat jouw talenten bij ons tot zijn recht 
komen? Dan zijn wij een goede match! 
 
 
Om voor jou een goede balans tussen werk en privé te creëren, zijn werkuren en 
dagen bespreekbaar, met een minimum van 2 dagen per week.                                                                                                                             
 
 
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. 
 
Wat verwachten we van jou? 
-Een afgeronde pedagogische opleiding op MBO 3-4 niveau; 
-Ervaring in het werken met kinderen (0-13 jaar); 
-Een positieve en flexibele werkhouding; 
-Goede 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.  
 
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Kinderopvang. De inschaling is afhankelijk van opleiding 
en ervaringsjaren. Het betreft een jaarcontract met daarna uitzicht op een vaste aanstelling.  

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