
VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
 

PEUTERGROEP in het KRALINGSE BOS (25,5 – 34 uur) 

Langepad 63 in Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

Word jij blij van kinderen en de natuur? Dan zoeken wij jou! 

We nodigen je graag uit om een ochtend mee te draaien op één van onze twee 

peutergroepen op onze unieke locatie De Groene Inval zodat je zelf kunt ervaren hoe het is 

om bij Dikkedeur te werken. De Groene Inval ligt middenin het Kralingse bos recht tegenover 

de kinderboerderij met een prachtige omheinde grote tuin. Bij wederzijdse tevredenheid kun 

je desgewenst direct starten (dit duurt iets langer als je nog niet in het bezit bent van een 

VOG). 

 

Wil je meer weten? Bel of stuur een bericht via Whatsapp of e-mail: 

06 361 630 54 of e.vandalen@dikkedeur.nl  

 

Hoe ziet je werk er uit?  

Binnen een betrokken en gezellig team van ongeveer 10 pedagogisch medewerkers ben je 

verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen op jouw eigen peutergroep 

(kinderen van 2 tot 4 jaar). Er is een vaste dagindeling met aandacht voor beweging, 

uitdagend spel en gezellige eet- en drinkmomenten. Er is aandacht voor elk individueel kind 

omdat elke medewerker eigen zorgkinderen heeft maar ook belangrijke gesprekken met 

ouders zijn met jou als zorgleidster.  

Wij bieden: 

• Zekerheid met een jaarcontract en uitzicht op een vast dienstverband voor 25,5 – 34 

uur (3 of 4 dagen) 

• Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling 

• De mogelijkheid tot verdieping en extra taken 

• Pedagogische ondersteuning van een kinderpsycholoog en pedagogisch coach 

• Salaris conform CAO MKMB Kinderopvang, salarisschaal 6 tussen €2.165,- en 

€2.950,- bruto per maand, op basis van 36 uur per week  

• Een kortingsregeling voor kinderopvang bij Dikkedeur, een reiskostenregeling en een 

tegemoetkoming in de zorgkosten. 

 

Wij vragen? 

Een diploma MBO3, MBO4 of HBO die jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang. 
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