
 
 

 

 

      ALLROUND PEDAGOGISCH MEDEWERKER m/v 
24-32 uur p.w. in Alphen aan den Rijn en Leiden 

 
Ben jij een flexibele pedagogisch medewerker, die het leuk vindt om op verschillende locaties te 

werken en houd je van afwisseling en vrijheid? Dan is dit de perfecte baan voor jou!  
Als allround pedagogisch medewerker werk je op verschillende locaties van De Kinderhaven in 
Leiden en Alphen aan den Rijn. Dit zorgt voor een afwisselende baan en steeds weer nieuwe 

ervaringen. Als allround pedagogisch medewerker kom je in onze invalpoule en wordt je benaderd 
om openstaande diensten in te vullen op onze locaties.  

 
Werken als pedagogisch medewerker: 

Zorg jij als pedagogisch medewerker voor een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen? Een 
plek waar ze plezier kunnen hebben en waar ze zichzelf kunnen zijn. Samen met collega’s bedenk je 
leuke en uitdagende activiteiten op het gebied van knutselen, koken, sporten, spelen of iets anders 
creatiefs en biedt je kinderen de kans om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo.  

Herken jij jezelf hierin? 

Je bent flexibel, communicatief vaardig, creatief en schakelt snel. Wij vinden jouw inzet en 
enthousiasme belangrijker dan het aantal jaren werkervaring met kinderen. Je beschikt over: 

• een relevant diploma; denk aan een mbo-diploma Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of een 
hbo-diploma SPH, Pedagogiek, Onderwijsassistent, Pabo of een buitenlands diploma. Óf;  

• een nog niet afgeronde HBO opleiding die je wel bevoegd maakt om in de kinderopvang te 
werken. Benieuwd of dit met jouw HBO opleiding kan? Klik dan hier!  

• affiniteit met het werken met kinderen. 
• een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
• een open en flexibele houding en je communiceert helder en duidelijk. 

Dit bieden wij jou:  

• 24-32 uur per week verdeeld over maandag t/m vrijdag.  

• een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. 

• een sfeervolle werkomgeving met uitdagende (spel-) materialen. 

• de kans om je te ontwikkelen door het ruime aanbod aan cursussen en trainingen.  

• werken in een team van liefdevolle collega’s.  

• een bruto maandsalaris tussen de € 2.139,- tot € 2.913,- (schaal 6 CAO Kinderopvang)  
op basis van een 36-urige werkweek. 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden als een fietsplan, collectiviteitskorting 
zorgverzekering, korting op kinderopvang bij De Kinderhaven en gezellige teamuitjes!  

Interesse in de functie van allround pedagogisch medewerker bij De Kinderhaven?  

Solliciteer door een mail met je CV en motivatie te sturen naar info@dekinderhaven.nl  

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/pedagogisch-medewerker
mailto:info@dekinderhaven.nl

