
 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang De Grift zoekt voor MFA De Grift in Hoogersmilde 

per 20 februari 2023:  

 

Pedagogisch medewerker 
4 dagen (32 uur) in de week  

(maandag t/m donderdag) 

 

In de functie van pedagogisch medewerker werk je binnen een MFA met als 

medegebruikers Kindcentrum De Vaart en Kindcentrum Pieter van Thuyl. Je werkt in 

een klein team van pedagogisch medewerkers, deels samen en deels alleen op de 

groep. 

 
Wij zoeken iemand die: 

 
• In het bezit is van een kindgerichte opleiding op MBO en/of HBO niveau die 

kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker 
• In het bezit is van 3F taalniveau Nederlands en VVE (of je bent bereid deze te 

behalen) 

• Oog heeft voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen 

• Professioneel en vaardig is in het begeleiden en verzorgen van kinderen 

• Enthousiast en flexibel is 

• Goed kan samenwerken en in kansen denkt binnen ons team van opvang- en 

onderwijsprofessionals 

 
Wij bieden: 

• Een fijne werkplek met leuke kinderen, ouders en collega’s binnen een ambitieus 

Kindcentrum 

• Een baan van 4 dagen in de week, waarvan 1,5 dag (12 uur) op formatie en 

2,5 dag (20 uur) ter vervanging van ziekte, maar met uitzicht op uitbreiding 

van uren op formatie.  

• De mogelijkheid om je uren uit te breiden naar maximaal 36u per week (min- 

max) vanuit de CKC vervangingspool, hierover gaan we graag met jou in gesprek 

• Inschaling schaal 6 CAO Kinderopvang 

• Alle ruimte voor scholing en ontwikkeling van je professionele vaardigheden 

 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 6 februari  naar devaart@ckcdrenthe.nl onder 

vermelding van ‘Pedagogisch medewerker De Vaart’. 
 

Mocht je uitgenodigd worden voor een gesprek dan zullen we samen een dag en tijdstip 

vastleggen. 

 
Je werkt onder de vlag van CKC Drenthe met als direct leidinggevende de directeur van  

Kindcentrum De Vaart, Elise van Weringh.  

Meer informatie over CKC Drenthe kun je vinden op onze website www.ckcdrenthe.nl, 

meer informatie over De Vaart kun je vinden op ckcdevaart.nl. 
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