
 

Pedagogisch medewerkster Kinderopvang Liefjes, locatie Weesp. 
Voor 2 dagen per week: woensdag en vrijdag 

Kinderopvang Liefjes is een kleine kinderopvangorganisatie waar met liefde en aandacht 
gewerkt wordt. Kinderopvang Liefjes gelooft erin dat kinderopvang de sleutel is naar een 
betere wereld met als grote kracht haar medewerkers. Zij maken het verschil voor de kinderen! 

Kinderopvang Liefjes heeft twee locaties in Den Haag en vanaf 14 juni 2021 is de splinternieuwe 
moderne locatie in Weesp open! 
Locatie Weesp is een moderne kinderopvang waarin gestart wordt met twee groepen. Deze 
groepen worden hierna uitgebreid met minimaal drie dagopvang groepen en twee 
buitenschoolse opvang groepen. De reden dat deze opvang klein start en zich langzaam 
uitbreidt, is om op stap voor stap liefdevolle, kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde 
opvang aan te bieden. 

Ben je gek op kleine kinderen en wil je werken met gezellige collega’s op een nieuwe locatie? 
Dan zoeken we jou! 

Voor Kinderopvang Liefjes, locatie Nijverheidslaan 5, Weesp zoeken wij per direct een 
pedagogisch medewerkster voor 2 dagen per week: de woensdag en vrijdag. 

De sfeer op de groep 

De sfeer bij Liefjes Kinderopvang is vertrouwd, deskundig en bovenal gezellig. Iedereen helpt 
elkaar en het motto is: 1 team, 1 taak! Er wordt respectvol met de kinderen en met elkaar 
omgegaan en samen wordt er een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 
kinderen. Er wordt gelachen en tegelijkertijd is er ruimte om open naar elkaar te zijn om het 
beste in jezelf naar boven te halen. De passie voor kinderen is iedere dag voelbaar. 

Wat vraagt Kinderopvang Liefjes van jou 

Je bent gek op kleine kinderen, je bent collegiaal en je vindt het leuk om op een nieuwe locatie 
te starten. 

Je een afgeronde opleiding (MBO3, MBO4 of HBO) die kwalificeert om te werken in de 
kinderopvang. 

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor je makkelijk praat met 
zowel kinderen als met ouders en collega’s. 



Je reistijd naar de vestiging is maximaal 45 minuten. 

Wat biedt Kinderopvang Liefjes 

Een baan bij een enthousiaste organisatie. Een werksfeer die het beste in je naar boven haalt en 
waarvan je energie krijgt! 

Jaarlijkse EHBO en BHV cursus. Daarnaast wordt er gekeken wat er mogelijk is voor een ieder 
individueel. 

Salaris: €2.128 tot €2.899 / 36 uur per maand conform CAO kinderopvang en een 
reiskostenvergoeding. 
De mogelijkheid om door te groeien naar een vast contract. 

Sollicitatieprocedure 

Heb je interesse gekregen? Stuur je motivatiebrief, CV en foto naar Yvonne Verstappen. Voor 
meer informatie kan je een kijkje nemen op www.kinderopvangliefjes.nl of kan je bellen met 
085-0162493. Tot snel! 


