
Functieomschrijving

Onze locatie

Jij bent: Wij bieden:

Reageer snel op deze vacature!

Pedagogisch medewerker
IKC Hoogholtje, minimaal 15 uur

Voor de combinatiegroep zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker voor minimaal 15 uur in de week. 
Houd jij ervan om actief met kinderen te werken en speel je graag een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
kinderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat je een kindgericht mbo-
diploma niveau 3 of 4 op zak hebt. Een VVE-certificaat, een kinder-EHBO diploma en taalniveau 3F zijn een pre.

Een kleinschalige combinatiegroep binnen een IKC. Door de samenwerking met de groepen op school zien we alle 
leeftijden en hun ontwikkeling. Samen worden we groot! Wij willen kinderen een goede basis geven waarmee ze later zich 
kunnen redden in de maatschappij. Wij richten ons onderwijs zo in dat wij een veilige omgeving creëren voor de kinderen. 
Doordat we op Hoogholtje samen voor elkaar zorgen, hebben we een goede pedagogische basis waarin kinderen zich veilig 
en goed voelen. Daardoor is er de mogelijkheid voor ieder kind om zich optimaal te ontwikkelen.

• Zichtbaar enthousiast
• Goed in de relatie met kinderen 

en ouders
• Een echte teamplayer
• Positief ingesteld
• Flexibel inzetbaar

• Inschaling conform de CAO Kinderopvang.
• De mogelijkheid om de functie zelf mee vorm te geven en te werken 

aan je persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. 
• Een leuke werkomgeving waarin je terecht komt in een team van 

enthousiaste pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijs 
ondersteunend personeel. 

• Binnen de stichting zijn diverse opleidingsmogelijkheden.

Wil je meer weten over de vacature of wil je solliciteren? Mail dan naar:
Wendy Reitsma, directeur Hoogholtje | wendy.reitsma@primenius.nl
Leonie Teerling, leidinggevende | leonie.teerling@tamariki.nl
We ontvangen jouw sollicitatie graag voor 18 maart 2022
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