
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ben jij creatief en gemotiveerd? Hou jij ervan om flexibel te werken? Ga jij liefdevol om met 

kinderen? En zorg je er graag voor dat de kinderen een uitdagende dag beleven? 

Dan zoeken wij jou! 
 

EEN ENTHOUSIASTE PEDAGOGISCH MEDEWERKER M/V! 
24-32 uur allround  

Locaties Leiden 
 

Stimuleer jij kinderen zich spelend te ontwikkelen en in een veilige omgeving tot bloei te komen? 
Moedig jij kinderen aan om te worden wie ze zijn? Bij De Kinderhaven willen wij de kinderen 
uitdagen in een veilige, gezonde, liefdevolle en vertrouwde omgeving waar kinderen zichzelf zijn en 
zich kunnen ontplooien. Respect, warmte, veiligheid, geborgenheid en gezondheid staan centraal. 
Wij willen aansluiten en inspelen op de behoefte, ontwikkeling en talenten/behoeften van het kind. 
Opgroeien betekent ontdekken en grenzen verleggen, ieder kind op zijn manier. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

Je begeleidt de kinderen en ontwikkelt hen naar zelfstandigheid op een liefdevolle, respectvolle 
manier die aansluit op de behoefte van het kind. Je stemt dit af met zowel ouders als collega’s en 
deelt relevante informatie, waardoor er in een sfeer van openheid en vertrouwen wordt 
samengewerkt.  

 

Jouw profiel: 

 Je bent een professionele pedagogisch medewerker, een opvoedpartner, die zich blijft 
ontwikkelen. 

 Je bent in het bezit van een in de CAO vastgelegde beroepskwalificatie. 
 Je hebt naast het groepsproces oog voor de individuele behoeftes van een kind en sluit daar 

respectvol op aan. 
 Je bent proactief, ondernemend en flexibel. 
 Je communiceert gemakkelijk met ouders, kinderen en collega’s. 
 Je bent bereid om op alle groepen te werken 
 Je bent in bezit van taaltoets 3F, kinder EHBO (pré) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wat biedt De Kinderhaven? 

 Ondersteuning van het hoofdkantoor, fulltime vrijgestelde locatiemanager, huishoudelijke 
hulp en inzet van de pedagogisch expert waardoor je je als pedagogisch medewerker volledig 
kan focussen op de begeleiding en ontwikkeling van de kinderen. 

 Flexibiliteit in jouw werkweek met daarbij de zekerheid van een contract voor bepaalde tijd 
met vaste uren. 

 Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van je ervaring). 

 8% vakantiegeld en 26 vrije dagen op basis van 36 uur per week. 

 Investering in jouw ontwikkeling zoals o.a. pedagogische kwaliteit en interessante workshops 
gedurende het jaar. 

 Collectieve ziektekostenverzekering  

 Kortingsregeling voor kinderen van medewerker bij De Kinderhaven 
 

Wie zijn wij? 

De Kinderhaven is een klantgerichte organisatie waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen, die 

ouders ontzorgt en waarin onze medewerkers goed tot hun recht komen.  

Wij hebben 3 Kinderdagverblijf locaties en 5 locaties Buitenschoolse opvang welke te vinden zijn in 

Leiden en Alphen aan den Rijn. 

Spreekt dit je allemaal aan? 
Past De Kinderhaven bij jou?  

 Solliciteer dan snel! 
 


