
 

Vacature Pedagogisch Medewerker (27 uur)  

Wie zijn wij 

Onze interesse voor kinderen is een natuurlijk iets wat van binnenuit komt. Wij hebben een grote 

passie voor ons vak. 

Wij zijn Donkey Kinderdagverblijf & BSO, gevestigd in Beek en Donk. Aandacht voor de kinderen staat 

bij ons centraal, waarbij we de kinderen spelenderwijs begeleiden. Bij ons is ieder kind uniek.  

Wij doen er samen met ons enthousiaste team alles aan om het ieder kind naar de zin te maken, 

zodat ze een leuke en leerzame tijd beleven bij ons in de opvang. Het contact met de ouders vinden 

wij hierin erg belangrijk, om samen de ontwikkeling van het kind te volgen. 

Wij werken met verticale groepen, zodat het kind in contact staat met alle leeftijden en hierdoor is er 

veel uitdaging voor ieder kind. 

Op dit moment maken we een forse groei door en zijn we volop in ontwikkeling, met als doel onze 

opvang nog completer te maken en om de kinderen een fantastische omgeving en volop kansen te 

bieden om zich te ontwikkelen. 

Voor uitbreiding van ons enthousiast team zijn we per 1 december 2020 op zoek naar een 

Pedagogisch Medewerker voor 27 uur per week. 

 

Wat verwachten wij van jou: 

- Je bent enthousiast en hebt goede communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden  

- Je bent een goede teamspeler en bent tegelijkertijd in staat om zelfstandig te werken 

- Je bent flexibel, proactief, stressbestendig en doortastend  

- Je bent initiatiefrijk en ondernemend en je wilt jezelf blijven ontwikkelen 

- Je bezit een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en voelt je betrokken 

- Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding Pedagogisch Medewerker op minimaal 

niveau 3, en een taalcertificaat 3F 

Wat bieden wij jou: 

- Een salaris conform de cao kinderopvang 

- Veel vrijheid om initiatieven en activiteiten te ontplooien 

- Een informeel en gezellig team in een fijne werksfeer 

- Doorgroeimogelijkheden 

- In teamverband krijg je de mogelijkheid om mee te denken over hoe we onze kinderopvang 

nog beter kunnen maken 

- Een moderne kinderopvang die in alle behoeftes voorziet 

- Twee studiedagen per jaar waar we met het hele team werken aan de teamspirit  

- Een mooie beloning als je een jaar niet ziek bent geweest 

Indien je geïnteresseerd bent in deze uitdagende functie, kun je je sollicitatie richten aan: 

 

Donkey Kinderdagverblijf & BSO 

T.a.v. Manon van Eeten 

info@donkeykinderdagverblijfenbso   


