
Vacature:  
Pedagogisch medewerker 

 
Ben jij die enthousiaste PM-er die kinderen de veiligheid van thuis 

biedt, maar ook de uitdaging om zichzelf te ontwikkelen?  
 

Jouw werkzaamheden 
Als pedagogisch medewerker is jouw belangrijkste 
taak de liefdevolle verzorging van de kinderen op 
onze kinderdagverblijven. Jij zorgt ervoor dat de 
kinderen zich thuis voelen op de groep.  
In het ritme van het kind (of de groep) zorg jij dat de 
kinderen eten, drinken, slapen en een schone luier 
krijgen. Natuurlijk maak je daarnaast tijd om met ze te 
zingen, spelen, knutselen en naar buiten te gaan. 
Gedurende de dag houd je de administratie bij, zodat 
de ouders kunnen lezen hoe de dag van hun kind is 
verlopen. 
 
Jouw eigenschappen 
Jij beschikt over een afgeronde opleiding in de kinderopvang, zoals MBO SPW of 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 3 of 4). Tevens ben je een 
toegankelijke medewerker waar kinderen op af stappen als ze blij zijn, iets willen 
vertellen of troost zoeken als ze verdrietig zijn.  
 
Jouw rooster 
Aan het begin van iedere maand geef je jouw beschikbaarheid voor de volgende 
maand door aan de locatiemanager. De locatiemanager maakt vervolgens jouw 
rooster o.b.v. jouw beschikbaarheid en de benodigde inzet op de groepen.  
Je zult werken op onze 3 dagopvanglocaties. Het is een pré als je ook op de BSO 
ingezet wilt worden.  
Halverwege de maand ontvang je jouw rooster, zodat je tijdig weet waar en wanneer 
je moet werken. Bij onverwachte afwezigheid van een collega kun je gevraagd 
worden om extra te komen werken als je had aangegeven die dag beschikbaar te 
zijn, maar nog niet bent ingezet.  
 
Onze organisatie 
Op 9 locaties in en om Zwaag biedt Kinderopvang ‘t Herdertje dagopvang aan 
kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-12 jaar.  
Op onze locaties kom je meer dan 100 betrokken en toegewijde collega’s tegen. 
 
Ben jij de pedagogisch medewerker die wij zoeken? 
Stuur z.s.m. een mail met jouw motivatie en CV naar: werken@herdertje.nl of neem 
contact op met Ellen Feld, personeelsadviseur, via tel: 0229-248745. 
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