
 

 

 

Pedagogisch medewerker Kinderopvang 

Ben jij op zoek naar een kleinschalige organisatie in de kinderopvang? 

Krijg jij energie van kinderen en vind jij het mooi om een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van kinderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

 

Kindercentrum Moederskind is een locatie gelegen in de Rivierenwijk in Utrecht. We 

hebben twee verticale groepen, twee babygroepen, één peutergroep en twee BSO-

groepen. Voor ons is ieder kind uniek en dat geldt ook voor de medewerkers die bij 

ons werken. 

 

Wij vinden het belangrijk dat je: 

• Iedere dag een goede start maakt voor ieder kind en zijn ouder; 

• Een afgeronde mbo-opleiding hebt, waarmee je in de kinderopvang mag 

werken; 

• Liefdevol en enthousiast bent; 

• Flexibel bent, in ieder geval 1 dag per week beschikbaar; 

• Samen met je collega’s voor een veilige en stimulerende pedagogische 

omgeving zorgt; 

• Kan samenwerken in een klein team van pedagogisch medewerkers; 

• Visie hebt op ontwikkeling van kinderen; 

• Gesprekken kunt voeren met ouders; 

• Een actieve rol aanneemt bij het uitvoeren van activiteiten. 

Wil je de overstap maken naar de kinderopvang, maar ben je nog niet in het bezit 

van het juiste diploma? Ook dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief.   

 

Wij bieden jou; 

• Een contract parttime of fulltime.  

• Een contract van 1 jaar met uitzicht op verlenging bij wederzijdse 

tevredenheid. 

• Ondersteuning op de werkvloer door ons pedagogisch coach en managers 

• Salaris conform cao-kinderopvang (schaal 6 €2.177 - €2.964)  

• Diverse opleidingen, waaronder EHBO 

• Goede pensioensregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

• Vaste eindejaaruitkering van 3%. 

• 23 vakantiedagen per jaar op fulltime basis. 

• Reiskostenvergoeding.  



Wil je graag solliciteren? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. Mail 

daarbij jouw motivatiebrief en CV naar info@moederskind.com. Voor vragen bel 030-

7600505 en vraag naar Margarethe en Wilma.   
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