
 

 

 

 

 

Werken in de kinderopvang wanneer jij daar zin in hebt? Kidswereld zoekt 

 

inval pedagogisch medewerk(st)ers  

 

voor verschillende vestigingen in Weesp, Baambrugge, Nigtevecht en Nederhorst den Berg. 
 
 
Wie zijn wij? 

 
Kinderopvang Kidswereld is een innovatieve organisatie met meerdere locaties in Weesp en omgeving die 
continue werkt aan het verhogen van haar eigen kwaliteit en die kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar een 
geweldige tijd bij ons wil geven. Kinderen worden daarbij spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling door 
professionals.  

 
Wie ben jij? 
 

Jij volgt op dit moment een studie die relevant is om in de kinderopvang te kunnen werken en wil daarnaast als je 
tijd hebt in de kinderopvang aan de slag. Of je bent al in het bezit van een voor de kinderopvang relevant diploma 
en je wil graag werken wanneer jou dat uitkomt. 
 
Wij 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. 
 Je bent in staat om samen te werken in een team met collega’s om met elkaar de beste kinderopvang te 

bieden die er is! 
 Je kunt zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren.  Zo kun je ouders goed te woord staan, 

maar ook goede overdrachten aan ouders geven.  
 Je hebt een voor de kinderopvang relevant diploma behaald op MBO niveau3/4 of zit in je laatste 

studiejaar.  
 Je bent bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B 

 
Wij bieden: 

Een mogelijkheid  om  als pedagogisch medewerk(st)er te werken wanneer jij dat zelf wilt. De salariëring is 
conform de cao kinderopvang en je ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten.  
 

Solliciteren? 

Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar 
PZ@kinderopvangkidswereld.nl  ter attentie van Laura Reijm. Voor meer informatie over de functie kun je contact 
opnemen met  Laura Reijm, HR adviseur via telefoonnummer  0294-419260. 
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