Functieomschrijving
Pedagogisch medewerkster Kinderopvang Liefjes, locatie Den Haag.
voor 2, 3 of 4 dagen (babygroep, dreumesgroep & peutergroep).
Hey jij daar? Kom jij hier vaker om een leuke werkplek als pm-er te vinden? Maar lukt
het maar niet?
Dan kan je nu stoppen! Wij zijn namelijk absoluut de leukste werkgever in de kinderopvang
branche. We kunnen wel tig redenen opnoemen waarom dat zo is, maar we sommen er
enkele voor je op.
1. Ontzettend veel vrijheid in het pedagogisch handelen. Er zijn meer wegen die naar
Rome leiden. Kies de weg die het beste bij jou past en wij staan achter je.
2. Wij doen niet aan hiërarchie, We zijn allemaal gelijken met andere werkzaamheden.
Daarom zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor alle reilen en zeilen in de
opvang. Ons motto is: 1 team 1 taak. (Met dit gezegde wordt je overigens bij ons
doodgegooid op de werkvloer)
3. Wij streven ernaar om een informele werksfeer te hebben waarbij het de bedoeling
is dat je volledig je zelf durft te zijn. Je bent immers langer op je werk dan thuis. Heb
je een k*t dag? Dan mag je dat gewoon uitspreken, zo kunnen je collega’s daar
rekening mee houden, want dat is wat we doen.
4. Er wordt gelachen en tegelijkertijd is er ruimte om open naar elkaar te zijn om het
beste in jezelf naar boven te halen.

De organisatie
Kinderopvang Liefjes is een 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 3 locaties in Den Haag en sinds de zomer van 2021 hebben we
er een nieuwe opvanglocatie in Weesp bij.
Wil je werken met gezellige collega’s op een leuke locatie? Dan zoeken we jou!
Voor Kinderopvang Liefjes, locatie Dan Haag zoeken wij per direct pedagogisch
medewerksters voor op de babygroep, dreumesgroep en peutergroep voor 3 of 4 dagen per
week. Op vrijdag werkzaam.
De sfeer op de groep
De sfeer bij Liefjes Kinderopvang is vertrouwd, deskundig en bovenal gezellig. Er wordt
respectvol met de kinderen en met elkaar omgegaan en samen wordt er een waardevolle

bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kinderen. De passie voor kinderen is iedere
dag voelbaar en dit willen we graag behouden.
Wat vraagt Kinderopvang Liefjes van jou
Het belangrijkste: Je bent gek op kleine kinderen, je bent collegiaal en je vindt het leuk om
op een nieuwe locatie te starten.
Logischerwijs heb je een afgeronde opleiding (MBO3, MBO4 of HBO) die kwalificeert om te
werken in de kinderopvang.
Je bent loyaal! Wij zijn altijd loyaal naar medewerkers en vragen dit dus ook terug. Ben je
niet loyaal… druk dan vooral niet op het knopje ‘solliciteren’.
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. Heb je behoefte aan scholing dan moedigen wij dat aan.
Salaris: €2.139 tot €2.913 / 36 uur per maand conform CAO kinderopvang en een
reiskostenvergoeding.
De mogelijkheid om door te groeien naar een vast contract.
Geweldige werkuitjes waarbij je als team mee kunt bepalen.
Sollicitatieprocedure
Heb je interesse gekregen? Stuur je motivatiebrief, CV en foto aan onderstaand vermeld
emailadres t.a.v. Dhr. W Kingma. Voor meer informatie kan je bellen op 085-0162493 of een
kijkje nemen op www.kinderopvangliefjes.nl.
Na je sollicitatie nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Tot snel!
Verwachte startdatum: liefst per direct!
Soort dienstverband: Fulltime, Parttime

