
Kindcentrum Kornak 
zoekt een

pedagogisch 
medewerker
voor 13 - 30 uur per week 

Kom jij ons team versterken?  
In ons kindcentrum werken collega’s nauw samen op het gebied van onderwijs, 
opvang en ondersteuning. Als pedagogisch medewerker ben je flexibel inzetbaar 
in de BSO. Deze functie is eventueel te combineren met de functie van 
onderwijsassistent. Hierover gaan we graag met jou in gesprek. 
Nog niet helemaal zeker? Je bent van harte welkom om kennis te komen maken met 
ons als jouw toekomstige collega’s of zelfs een dagdeel op proef mee te draaien.

Kindcentrum Kornak onderscheidt zich in
• muziek en pedagogisch klimaat als pluskwaliteiten 
• 17 klassen en een eigen BSO en eigen peuterdagopvang
• nauwe samenwerking met fysiotherapeut, kinderpsycholoog en andere  

zorgaanbieders 
• een professioneel en gezellig team  

Wij bieden
• voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen op een opvanglocatie van Tabijn
• volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en inbreng
• een jaarcontract met vaste uren en uitzicht op een vast contract conform 

CAO Kinderopvang

Jij bent
• in het bezit van een relevant en erkend diploma 
• enthousiast en innovatief
• een echte teamspeler die binnen onze organisatie verbindingen kan maken
• iemand die denkt in mogelijkheden

VACATURE

méér dan onderwijs

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met 
z’n eigen kleur en identiteit en sterk verbonden met elkaar.  Dagelijks inspireren en begeleiden onze leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers zo’n 5700 kinderen. Ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen zijn onze kernwaarden. Zij komen tot uitdrukking in ons dagelijks 
handelen en ons gevarieerde aanbod. De totstandkoming van kindcentra, waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd 
in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is één van onze strategische ambities. 

Onderwijs - opvang - ondersteuning

Iets voor jou? 
Graag ontvangen we 

uiterlijk 30 november 2022 
je motivatiebrief en cv op 

vacature@tabijn.nl, t.a.v. Nel de Vries.

Heb je vragen? 
Kijk op http://kornak.tabijn.nl voor meer 
informatie over kindcentrum Kornak. Of 

neem contact op met Mieke Muntje-
werff,  adjunct-directeur,  

tel. 0251-707227.


