
   

januari.2019  Vacature KDV Wonderlief 

Voor onze vestiging in Apeldoorn zijn wij op zoek naar: 

 
PEDAGOGISCH MEDEWERKER  

 
Wie zijn wij? 

Kinderdagverblijf Wonderlief biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. 

 

Wij bieden ieder kind afzonderlijk wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een 

veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving. Door de prachtige ruimtes in ons kinderdagverblijf kunnen 

we zeggen dat zowel binnen als buiten alle mogelijkheden volop benut worden om het voor de 

kinderen, maar ook voor jou, zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

Wat vragen we van jou? 

Jij weet een vertrouwde omgeving te creëren waar kinderen zich thuis voelen. Je sluit aan bij de 

ontwikkelingsbehoefte van ieder kind vanaf babyleeftijd en draagt actief bij aan bijvoorbeeld de 

taalvaardigheid, cognitieve en sociale vaardigheden. Ook wensen van ouders verlies je niet uit het 

oog. 

 

Als Pedagogisch Medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en 

verzorging van een groep kinderen op onze locatie. Daarbij zijn de volgende punten voor ons een 

must.  

 Een relevante afgeronde opleiding (zie link voor kwalificerende opleidingen) 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/kwalificatie-

eis_pedagogisch_medewerker_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf  

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden (je spreekt vloeiend Nederlands)  

 Je bent een echte teamspeler 

 je bent flexibel ingesteld 

 je bent zorgzaam, empathisch en hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel 

 je bent in het bezit van een geldig BHV / KinderEHBO certificaat (is een pré)  

 
Wat bieden wij? 

 Een inspirerende werkomgeving die voelt als thuis  

 Een hecht team van enthousiaste en ambitieuze collega’s  

 Regelmatig leuke uitjes met je team 

 Ontwikkelingsperspectief 

 

Contactinformatie 

Ben jij die enthousiaste pedagogisch medewerker die onze dienstverlening voor kinderen én ouders 

nog beter weet te maken? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar info@kdvwonderliefapeldoorn.nl   

 

Voor meer informatie over de inhoud van de vacante functie kun je contact opnemen via 

telefoonnummer 055-303 4138.  
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