
 
Kinderopvang LIEF is een kleinschalige organisatie waarbij kinderen zich vrij  
kunnen ontwikkelen. LIEF biedt naast Kinderdagverblijf ook Peuteropvang  
en Buitenschoolse opvang aan in Nibbixwoud. We willen ons team uitbreiden  
en zijn daarom op zoek naar een enthousiaste: 
 

 

Pedagogisch medewerker  

Eerste periode invalwerk  

zicht op meer (vaste) uren per januari 2021 op de nieuwe locatie  

 

 
Als pedagogisch medewerker van Kinderopvang LIEF ben je verantwoordelijk voor de 

dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 
13 jaar. Je zorgt, samen met de collega’s in je team, voor een goede opvang van de 

kinderen op de locatie.  
 

Je begeleidt, zowel in groepsverband als in individueel opzicht, de kinderen bij de dagelijkse 
voorkomende bezigheden. Je creëert veiligheid en stimuleert de ontwikkeling van de 

kinderen door kindgericht te werken. Je bent betrokken bij het bedenken en uitvoeren van 
uitdagende activiteiten gericht op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast heb je ook 

contacten met o.a. ouders/verzorgers en scholen. 

 
Wat verwachten wij van jou? 

- Je hebt een relevante afgeronde opleiding (minimaal MBO 3 niveau); 
- Je hebt kennis van de ontwikkelingsfase van het kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar; 
- Je kunt goed plannen en organiseren en je functioneert zowel zelfstandig als in  

  teamverband; 
- Je bent flexibel inzetbaar ook tijdens schoolvakanties en studiedagen; 
- Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal; 
- Pedagogische kennis en werkervaring is een pre. 

 

Wat bieden wij jou? 

- Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van  
  kinderen vanzelfsprekend is; 

- Een half jaarcontract met uitzicht op verlenging; 
- Een salaris volgens de CAO Kinderopvang. 

 

Solliciteren?  

Ben je enthousiast geworden over deze functie, stuur dan vóór 1 augustus 2020 je 
motivatiebrief en CV naar info@liefkinderopvang.nl 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Fleur Dekker, telefoon  
0229 - 57 94 99. 


