
 

 

 
Voor onze locaties in Weesp en omstreken zoeken wij een enthousiaste 
 

Pedagogisch medewerker KDV 
20/32 uur per week 
 
De organisatie 
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 zoals jij! 
 
De functie 
In de functie van pedagogisch medewerker bij Kidswereld bezorg jij dagelijks de kinderen een 
wereldse tijd. Jij zorgt dat zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en kunt je goed inleven in de 
wereld van de kinderen, maar ook in die van ouders. Je bent creatief en innovatief en weet altijd weer 
leuke activiteiten te bedenken waarbij je ook je eigen talenten optimaal kunt benutten. Je werkt samen 
in een team met collega’s en samen werken jullie aan het verhogen van de pedagogische kwaliteit. 
Natuurlijk voer je ook observaties uit en heb je regelmatig gesprekken met ouders over de 
ontwikkeling van hun kinderen. 
Een hele veelzijdige en afwisselende baan! 
 
Jouw profiel 
Een voor de kinderopvang relevante afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau 3 

- Affiniteit met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
- 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 
- Computervaardig 
- Een goede mondelinge en schriftelijke communicatie 
- Inlevingsvermogen 
- Samenwerken 
- Enthousiast en creatief 
- Je kunt goed plannen en organiseren 

 
Wij bieden 
Een afwisselende baan waar ruimte is voor je eigen creativiteit. Een salaris conform de cao voor de 
kinderopvang en regelmatige bij- en nascholing. Kidswereld kent een 
studiekostenvergoedingsregeling en een tegemoetkomingsregeling in de reiskosten. 
 
Wil jij ons team komen versterken en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? 
Jouw brief met motivatie en voorzien van een curriculum vitae, ontvangen wij dan graag via mail 
PZ@kinderopvangkidswereld.nl t.a.v. Laura Reijm, HRM-adviseur 
 
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan telefonisch contact op via 0294 419260. 

 


