
 
PM’r gezocht voor locatie De Bevertuin (32 uur per week)  

 

Kiddoozz Kinderopvang is een dynamische organisatie met veel ruimte om zelfstandig te 

werken en eigen initiatief te tonen. We bieden kinderopvang in Rotterdam, Hoogvliet, 

Vlaardingen en Dordrecht aan kinderen van 0-12 jaar. We investeren in professionele 

begeleiding, bieden ruime openingstijden en zorgen voor een gezonde en lekkere 

maaltijd.  

We zijn een organisatie die de ontwikkeling van kinderen serieus neemt, en die ook veel 

tijd en aandacht besteedt aan jouw ontwikkeling. 

 

Wat ga je doen?  

Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden 

van het kind. Je levert in samenspraak met ouders een bijdrage aan de opvoeding van 

hun kind. Je creëert een uitnodigende en stimulerende omgeving die fysiek en 

emotioneel veilig is en geeft mede sturing aan een positieve interactie in de groep. Je 

zorgt voor sfeer, uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert spelenderwijs de cognitieve, 

motorische, sociale, creatieve, emotionele en taal ontwikkeling van elk kind. Je houdt 

rekening met de diversiteit van kinderen en sluit aan bij de manier waarop (jonge) 

kinderen actief leren. Je werkt volgens het pedagogisch kader van Kiddoozz. 

Wat biedt Kiddoozz jou?  

- Een dienstverband van 32 uur per week met uitzicht op een vaste dienstverband; 

- Aandacht voor het (verder) ontwikkelen van jouw talenten en 

doorgroeimogelijkheden (zowel horizontaal als verticaal); 

- Ruimte om te verdiepen in zaken die jou energie geven; 

- Aandacht voor kwaliteit, o.a. door pedagogische ondersteuning van onze 

pedagogische coaches; 

- Samenwerken in een team waar eigen beslissingen genomen mogen worden; 

- Jaarlijkse studiedag met ieder jaar verschillende uitdagende workshops; 

- Studieregeling en mogelijkheden tot het volgen van verschillende trainingen, zoals 

bijvoorbeeld kinder ehbo, bhv en Kijk!; 

- Salaris conform de CAO Kinderopvang schaal 6 minimaal € 2.139,-- en maximaal € 

2.913,-- bruto per maand bij 36 uur per week; 

- Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en voor dienstreizen; 

- Een collectieve zorgverzekering; 

- Pensioenregeling bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn; 

 

Wat kun jij Kiddoozz bieden? 

Jij beschikt over een afgeronde opleiding om in de kinderopvang te kunnen werken. 

Daarnaast ben je flexibel, communicatief vaardig, creatief, betrokken en 

verantwoordelijk. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Jij werkt altijd 

vanuit jouw passie voor het vak en in verbinding met Kiddoozz. Je beschikt over een VE 

certificaat en kunt een 3F taalniveau aantonen of je bent bereid dit bij ons te behalen.  

 

Interesse? 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Monique Suijker, 

0619957196. Jouw motivatie en cv ontvangen we graag via HR@kiddoozz.nl  

 

mailto:HR@kiddoozz.nl

