
                                
 

Jonglaren ligt aan de rand van Zuidlaren in een sfeervolle en rustige omgeving. Wij bieden op onze 

locatie onderwijs en kinderopvang aan. Dit doen wij met een enthousiast en betrokken team.  

Jonglaren maakt deel uit van CKC Drenthe en onze stichting bestaat uit 30 christelijke kindcentra in 

Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe.  

 

Wij zoeken: 

een pedagogisch medewerker  
voor 17 uur per week   

 

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

onderwijs? Dan ben jij degene die we zoeken!  

 

Wij zoeken een enthousiaste pedagogisch medewerker die:  

• professioneel en vaardig is in het begeleiden en verzorgen van kinderen; 

• vaardig is in het organiseren van een ontwikkelingsgericht en uitdagend aanbod voor de 

kinderen; 

• oog heeft voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen; 

• een teamspeler is en deel wil uitmaken van ons integrale team; 

• wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie; 

• enthousiast, betrokken en flexibel is;  

• beschikt over een diploma van een kindgerichte opleiding op MBO en/of HBO-niveau die   

       kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker; 

• inzetbaar is voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang, voorschoolse – en naschoolse opvang; 

• in het bezit is van 3F taalniveau Nederlands, werken met baby's en VVE (of bereid is om deze te   

behalen). 

 

Wat bieden wij?  

• betrokken en enthousiaste collega’s; 

• inschaling in schaal 6 CAO Kinderopvang;  

• een tijdelijk contract voor 1 jaar, bij een goede beoordeling wordt deze na een jaar omgezet in 

een contract voor onbepaalde tijd; 

• heb je naast de vacature op ons kindcentrum 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). 

 

Interesse?  

Meer informatie over ons kindcentrum is te vinden op www.jonglaren.nl   

Hebben we je interesse gewekt? Reacties met CV kunnen t/m 10 februari gemaild worden naar 

jonglaren@ckcdrenthe.nl   


