
Werken wanneer jij daar zin in hebt? Kidswereld zoekt voor verschillende vestigingen: 

 
INVAL Pedagogisch medewerk(st)ers  

0 uur contract 

 
Wie zijn wij? 
 
Kinderopvang Kidswereld biedt verschillende vormen van kinderopvang aan op meerdere locaties in 
Weesp en omgeving (Nigtevecht, Baambrugge, Aetsveld en Nederhorst den Berg). Wij zijn een 
innovatieve organisatie die continue werkt aan het verhogen van haar eigen kwaliteit en kinderen een 
Wereldse! tijd bij ons wil geven.  
 
Bij Kidswereld werken we ontwikkelingsgericht met de kinderen, maar werken we ook continue aan 
onze eigen ontwikkeling.  
 
Wat wij van je vragen? 
 

 Het kunnen stimuleren en motiveren van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in hun 
ontwikkeling o.a. door het aanbieden van activiteiten waarbij zij zich spelenderwijs kunnen 
ontwikkelen. 

 Inlevingsvermogen in de wereld van de kinderen, maar ook in die van ouders en verzorgers. 
 Werken conform onze pedagogische visie. 
 Creativiteit en innovativiteit. Je weet altijd weer leuke nieuwe creatieve en innovatieve 

activiteiten te bedenken en aan te bieden en zo je eigen talenten optimaal te benutten. 
 Verantwoordelijkheid: voor de gang van zaken in het team en op de vestiging, gezamenlijk 

verantwoordelijkheid nemen en elkaar aan durven spreken op gedrag om nog betere opvang 
te bieden. 

 Natuurlijk ben je in staat om samen te werken in een team met collega’s om met elkaar de 
beste kinderopvang te bieden die er is! 

 Je communicatie is zowel mondeling als schriftelijk perfect! Zo kun je ouders goed te woord 
staan, maar ook je verslaglegging van bv. Observaties of werkplannen ziet eruit om door een 
ringetje te halen. 

 
Jouw profiel:  

 Een voor de kinderopvang relevante opleiding op MBO niveau 3/4 of HBO 

 Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B 

 Pedagogische kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel  

 In het bezit van een EHBO diploma of de bereidheid deze op korte termijn te behalen  

 Flexibel 

 Inlevingsvermogen  

 Samenwerken  

 Enthousiast en creatief  

 
Wij bieden:  
 

 Regelmatige na- en bijscholing vanuit de organisatie 
 Ruimte voor je creativiteit  
 Wij kennen tegemoetkomingsregeling in de reiskosten 
 Een salaris conform de cao kinderopvang 

 
Solliciteren? 
 
Enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan snel je sollicitatiebrief met 
motivatie en CV naar PZ@kinderopvangkidswereld.nl t.a.v. Melissa Uiterwijk.  
 
Melissa neemt dan zo snel mogelijk contact met je op! 

 

mailto:PZ@kinderopvangkidswereld.nl

