
 

Pedagogisch medewerker bij Anneroos kinderopvang 

Anneroos kinderopvang is een kinderopvang organisatie in Utrecht-Oost 

www.annerooskinderopvang.nl. Onze missie is ouders te ondersteunen bij de verzorging en 

pedagogische begeleiding van hun kinderen. Dat doen wij met professionele en liefdevolle 

zorg in een kindvriendelijke en inspirerende omgeving. Wij zijn gehuisvest aan de Jan van 

Scorelstraat 138. 

Voor het versterken van ons team zijn wij opzoek naar  

pedagogisch medewerkers (m/v), 27- 36 uur p/w. 

Je kerntaken zijn het zorgdragen voor de dagelijkse verzorging en ontwikkeling van een 
groep kinderen. Je wordt ingeroosterd op een babygroep of dreumesgroep. 
 
 
Gevraagd: 

 Je bent in ieder geval beschikbaar op de maandag t/m vrijdag; 

 Je hebt een MBO werk gerelateerde opleiding en relevante werkervaring in een 

pedagogische functie; 

 Je hebt een kwalificatie babyleidster in de kinderopvang; 

 Je hebt een kwalificatie Nederlands op niveau 3F; 

 Je bent in het bezit van een certificaat EHBO aan kinderen en baby’s; 

 Je kan zelfstandig een groep draaien en bent klantgericht; 

 Je hebt ervaring in het werken volgens, of bent bekend met, de Gordon Methode; 

 Je hebt ervaring in het werken volgens, of bent bekend met Kaleidoscoop; 

 Je kan kinderen op een speelse manier stimuleren in hun motorische en cognitieve 

ontwikkeling; 

 Reistijd van jouw huis tot Anneroos kinderopvang is maximaal 30 minuten. 

 

Aanbod: 

 Een functie waarin je verder kan professionaliseren in je vakgebied 

 Opleidingsmogelijkheden in het kader van je ambities in de kinderopvang 

 Een prettige en professionele werkomgeving  

 
Solliciteren: 
Je wordt uitgenodigd in je sollicitatiebrief specifiek in te gaan op de gevraagde functie 
kenmerken. Algemene sollicitatiebrieven nemen wij niet mee in het selectieproces. Je cv en 
begeleidende brief kan je tot 30 maart 2018 mailen naar info@annerooskinderopvang.nl. 

http://www.annerooskinderopvang.nl/
mailto:info@annerooskinderopvang.nl


Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met Marian Kruydenhof op 
0302541776. 


