
zoekt 
per 22 augustus 2022 

pedagogisch 
medewerker 

peuteropvang

(3 ochtenden 
per week)

Is het werken aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar jouw grote passie? Wil je onderdeel 
uitmaken van een startend en innovatief kindcentrum dat kinderopvang en onderwijs biedt vanuit één visie, één team 
en één leiding? Moedig jij kinderen aan en wil jij samen met collega’s het beste uit kinderen halen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als pedagogisch medewerker in ons kindcentrum ben jij verantwoordelijk voor de peuteropvang. Je zorgt ervoor dat onze 
kinderen van 2 tot 4 jaar zich veilig voelen. Je organiseert activiteiten die aansluiten bij verschillende leeftijden en 
interesses. Zo stimuleer je hun ontwikkeling. Uiteraard kun je goed contact onderhouden met ouders/verzorgers. 
Je communiceert open, bent vriendelijk en respectvol. Je zorgt voor een goede samenwerking waarbij je het beste uit jezelf 
en de ander weet te halen!

WIJ BIEDEN
• volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en inbreng
• een jaarcontract met vaste uren en uitzicht op een vast contract bij goed 

functioneren
• een contract conform CAO Kinderopvang
• voorrangsplaatsing voor je kinderen op een opvanglocatie van Tabijn

JIJ BENT
• in het bezit van een erkend diploma en VVE-certi� caat
• iemand die graag met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar werkt
• enthousiast en innovatief
• een echte teamspeler die binnen onze organisatie verbindingen kan maken
• iemand die denkt in mogelijkheden

Interesse?

Ben je enthousiast 
geworden over de functie stuur dan je 

sollicitatie uiterlijk 29 mei 2022 aan 
vacature@tabijn.nl t.a.v. Léon Oudho� .

Kijk voor uitgebreide informatie op 
https://leonardus.tabijn.nl. of bel voor meer 

informatie met Léon Oudho� , directeur 
van kindcentrum St. Leonardus,

tel. 0251-232410.

Kindcentrum 
St. Leonardus maakt onder-

deel uit van stichting Tabijn. Ons 
kindcentrum is volop in ontwikkeling 

waarbij onderwijs en opvang nauw samen-
werken onder één dak. Wij werken vanuit vijf 

kernwaarden die voor ons belangrijk zijn: samen, 
innovatie, duurzaamheid, respect en vertrouwen. 
Korte lijnen tussen onze medewerkers over onze 
kinderen vinden wij erg belangrijk. 

Samen zorgen wij iedere dag voor een 
passend aanbod voor onze kinderen!


