
                                                        

 

 

Pedagogisch Medewerker 2-4 jaar voor een nieuwe groep te starten in  

KC aan de Oosterplas voor 27 of 36 uur per week 
 

Waarom werken bij KDV Zonnelicht? 

 

Zonnelicht heeft ruim 35 jaar ervaring en is nog steeds groeiende in kennis en stabiliteit. Het biedt 

kinderen van 3 maanden tot twaalf jaar alles wat ze nodig hebben. Rust, veiligheid, uitdaging en 

bevestiging. Sport, beweging, creativiteit en ontspanning. Activiteiten die passen bij hun behoefte, 

belangstelling en individuele ontwikkeling, want ieder kind is anders. Zonnelicht begeleidt kinderen 

om ervaringen op te doen, die leiden tot zelfbewustzijn en zelfexpressie.  

 

Ons aanbod 

• Eerste 3 jaar individuele begeleiding en coaching (traineeship). 

• Jaarlijks 3 à 4 trainingen en mogelijkheden tot zelfexpressie en persoonlijke groei om jezelf 

als persoon in je kracht te zetten en dit bij kinderen naar boven te halen. 

• Werkend in een zelfsturend team. 

• Conform arbeidsvoorwaarden en salaris CAO kinderopvang. 

Wat zijn de functie eisen? 

• Je wilt groeien als mens. 

• Je beschikt over een relevant diploma op mbo/hbo niveau 

• Je hebt ervaring in de kinderopvang of andere pedagogische werksfeer. 

• Je rookt niet! 

Pas je in het volgende profiel? 

• Je wilt bijdragen aan schoonheid en liefde in de wereld. 

• Je staat open om persoonlijk te groeien in een bewuste opvoedingswijze. 

• Je hebt respect voor mensen, dieren, planten en omgeving 

• Je hecht waarde aan verbondenheid, diversiteit, gezonde levenswijze en duurzaamheid. 

• Je bent een empatisch Pedagogisch Medewerker. 

• Je laat je graag inspireren en je kunt een inspiratie zijn voor kinderen. 

• Je bent liefdevol naar jezelf, zodat je het kunt uitdragen naar de kinderen? 

• Je voelt goed aan wanneer een kind wat nodig heeft en je kunt hierop inspelen? 

• Je kunt passende activiteiten op zintuiglijk, intellect en lichaam ontwikkelen, passend bij de 

ontwikkeling van het kind. 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging om je persoonlijk te ontwikkelen? Reageer dan op deze vacature 

en ontwikkel je bij Zonnelicht. We kijken uit naar je motivatiebrief en cv. Deze kun je voor 29 

augustus 2022 sturen naar vacature@zonnelicht.nl. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op 

met Yolande Koning, directrice op 073-6125282. We horen en antwoorden je graag. 

 


