
 
 

GEZOCHT: 
Enthousiaste Pedagogisch Medewerkers 

Kindcentrum de Eshorst in Beilen 
Min. 12 uur per week 

 

De Eshorst is een gezellig, actief, Christelijk Dalton kindcentrum in Beilen waar we samen 
zorgen voor een gevarieerde en uitdagende speel- en leeromgeving. We bieden onderwijs aan 

ruim 300 leerlingen en opvang aan ongeveer 150 kinderen. 
Op de Eshorst spelen en leren we vanuit de overtuiging dat elk kind uniek is, talent heeft en 

we proberen hen te laten groeien tot een zelfstandig functionerende volwassen. 
We verzorgen kinderdagopvang, peuteropvang, voorschoolse en buitenschoolse opvang. Dit 

doen wij met een enthousiast, betrokken en bevlogen team. 
 

Ben jij een enthousiaste pedagogisch medewerker met hart voor kinderen en voor onderwijs 
en kinderopvang? 

Zorg jij ervoor dat kinderen een mooie dag bij ons beleven? 
Dan is een baan bij Kindcentrum de Eshorst iets voor jou! 

We zoeken per 1 september 2022 een pedagogisch medewerker. Ben jij de persoon die: 

ü een teamspeler is en deel wil uitmaken van ons integrale team (onderwijs en opvang 
werken samen); 

ü wil bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele, lerende organisatie; 
ü beschikt over een diploma van een kindgerichte opleiding op MBO en/of HBO-niveau die 

kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker. 
ü in het bezit is van een 3F taalniveau Nederlands en VVE (of bereid om deze te behalen); 
ü 3 tot 5 dagen per week beschikbaar is; 
ü professioneel en vaardig is in het begeleiden en verzorgen van kinderen; 
ü vaardig is in het organiseren van een ontwikkelingsgericht en uitdagend aanbod voor de 

kinderen 
ü oog heeft voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. 

We bieden je: 

ü een fijne plek met leuke collega’s ouders en geweldige kinderen 
ü een baan van minimaal 12 uur per week. Heb je naast de vacature op kindcentrum de 

Eshorst interesse in het werken vanuit onze vervangingspool (kdv, vso, bso en 
peuteropvang)? Dan bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding naar maximaal 36 uur per 
week (min-max). Hierover gaan we graag met jou in gesprek;  

ü inschaling in schaal 6 CAO Kinderopvang; 
ü een tijdelijk contract voor 1 jaar, bij een goede beoordeling wordt deze na een jaar 

omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

Interesse? 
Hebben we je interesse gewekt? Reacties met CV kunnen gemaild worden naar: 
hrm@ckcdrenthe.nl. De sluitingsdatum is. Word je uitgenodigd voor een gesprek, dan plannen 
we samen een datum.  


