
Ben jij die enthousiaste en bevlogen collega die een nieuwe uitdaging aan wil gaan,  
dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor Kinderopvang De Wereld hebben wij plek voor fijne collega’s die met ons willen  
werken aan de nieuwe kinderopvang voor Kindcentrum Cornelis.  
Een fantastische mogelijkheid voor jou om bij te dragen  aan een unieke kans om het  
verschil te maken voor kinderen in de opvang. Schrijf ons en kom vertellen wat jij zou  
willen bijdragen en ons kunt bieden. Wij zitten klaar voor jouw verhaal.

Wij zoeken een collega die
• Een warme en open houding heeft naar kinderen, ouders en collega’s
• die enthousiast en blij wordt van samenwerken
• die flexibel kan zijn in uitvoering van werkzaamheden binnen het Kindcentrum
• bijdraagt aan een professionele cultuur
• open staat voor vernieuwing en nieuwe werkvormen
• initiatief neemt en zichzelf wil ontwikkelen
• Humor en eigenheid meebrengt
• in het bezit is van een relevant en erkend diploma

Wij bieden
• Een uitdagende betrekking
• Een professionele organisatie
• Inschaling volgens de CAO KO

Kinderopvang 
De  Wereld zoekt 

per 26 augustus 2022 

pedagogisch 
medewerkers

peuteropvang/BSO
20 tot 36 uur per week

VACATURE

Reageren?
Stuur je sollicitatie voor 

1 juli 2022 per e-mail aan 
vacature@tabijn.nl, t.a.v. Margriet Speklé.

Uitgebreide informatie over de functie en de 
school is te verkrijgen bij Kitty Steggink, op 

telefoon 0251-310173  of e-mail  
k.p.steggink@tabijn.nl.

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. 


