
  

 

 

 

IJsterk Kinderdagverblijven 

IJsterk is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen 

van 0 tot 4 jaar. Onze 10 kinderdagverblijven in 

Amsterdam-Centrum en Amsterdam-West hebben een eigen 

karakter, een eigen identiteit. Dat zie je terug in het 

pedagogisch beleid, de panden, buitenspeelplaatsen en 

medewerkers die allemaal anders en uniek zijn. Zo hebben 

ook de kinderen die onze kinderdagverblijven bezoeken een 

eigen karakter. Iedereen mag zichzelf zijn. Ieders eigenheid 

respecteren wij. Een open en betrokken cultuur kenmerkt 

IJsterk. Wij hebben plezier in ons vak en stralen dat uit!   

 

IJsterk zoekt per direct 
 

Pedagogisch medewerkers Kinderopvang 
 

op oproepbasis 
 

 
Interesse?  

Voor meer informatie over deze 

functie neem je contact op met  

Adrienne Tas, manager,  

06-43543096 en kijk je op onze  

site: ijsterk.nl  

 

Solliciteren?  

Je sollicitatiebrief en CV 

ontvangen wij graag per  

e-mail: a.tas@ijsterk.nl.  

 

IJsterk hanteert geen 

sluitingsdatum voor deze 

vacature; geïnteresseerde 

kandidaten worden verzocht 

direct te reageren. 

 

Salariëring  

Inschaling conform CAO 

Kinderopvang, schaal 6          

€ 1.943,- en max. € 2.652,- 

bruto per maand bij een 

dienstverband van 36 uur per 

week.  

Nul uren overeenkomst met 
uitzicht op verlenging. 
 
Alleen met een registratie in 
het Personenregister 
Kinderopvang kan je aan de 
slag.  
 
 
Acquisitie n.a.v. deze 
advertentie wordt niet  
op prijs gesteld 

 
Flexibel en afwisselend! 
Je wordt als vaste pedagogisch medewerker gekoppeld aan één 
van de kinderdagverblijven van IJsterk. Samen kijken wij waar jij 
het beste past en welke dagen je wilt werken. Daarnaast bestaat 
er de mogelijkheid om te werken bij een ander kinderdagverblijf 
en natuurlijk om door te stromen naar een vaste groep! Wij 
hebben prachtige locaties en vijf speerpunten waar wij voor 
staan: sterk pedagogisch beleid, ervaren teams en betrokken 
managers, gezonde leefstijl, boordevol activiteiten en 
karakteristieke panden. 
 
Profiel van de functie 
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep 
kinderen van 0 tot 4 jaar op een kinderdagverblijf. 
 
Kennis 

 Een afgeronde relevante (agogische) opleiding op minimaal  
MBO-SPW niveau 3 conform CAO Kinderopvang; 

 Pedagogische kennis; 
 Kennis van en inzicht in groepsdynamisch processen; 
 Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen; 
 Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind. 

  
Functie-eisen: 

 Werkervaring als pedagogisch medewerker; 
 Ervaring met zowel baby’s als peuters; 
 Een professionele houding naar kinderen, ouders en 

collega’s; 
 Een daadkrachtige, open, vrolijke en lieve persoonlijkheid; 
 Organisatorisch talent; 
 Een creatieve, constructieve en flexibele instelling; 
 Proactieve en energieke houding; 
 Representatief qua voorkomen en houding. 

 
Wat bieden wij? 
Wij bieden jou een boeiende baan in een inspirerende 
werkomgeving met leuke collega’s. IJsterk Kinderdagverblijven 
investeert in de ontwikkeling van haar pedagogisch medewerkers. 
Wij bieden een gunstige reiskostenregeling vanaf de eerste 
kilometer.  
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