
Vacature pedagogisch medewerker voor vast en flexibel 

Voor onze locatie in Bezuidenhout zoeken we nieuwe collega’s! We zoeken collega’s voor 3 en 4 

dagen per week en flexibele collega’s die inzetbaar zijn voor al onze locaties, o.a voor vervanging 

zwangerschapsverlof. 

Bij Fienelien geloven we dat elk kind uniek is en zullen we elk kind de gelegenheid bieden om zich 

vanuit vrijheid volledig te ontplooien. Onze basishouding is vragend; ”Wat heeft dit kind nodig van 

ons om een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen maken?” Een warme en omhullende plek 

waar een kind zich gehoord en geborgen voelt. Waar wij ritmisch, volgens vaste patronen en rituelen 

leven, want dat geeft veiligheid, herkenning en houvast. 

Je hoeft geen jaren ervaring te hebben, wél vinden we het belangrijk dat je (uiteraard) leuk met 

kinderen om kan gaan. Je kan verdrietige kinderen weer laten lachen en stoeien met de jongens 

wanneer ze dit nodig hebben. Ook is het belangrijk dat je met collega’s goed communiceert, ouders 

uitgebreid kan vertellen over hun kind en samen als een team de kinderen een leuke dag bezorgd. 

Verder is het mooi meegenomen als je het leuk vindt om lekker op pad te gaan met de kinderen, 

wandelingen te maken met de kinderen, samen met de kinderen op zoek te gaan naar mooie 

kastanjes en bladeren in de herfst. In de winter in de sneeuw een grote sneeuwpop in de achtertuin 

maken. In de lente ga je mee naar buiten en genieten we van baby eendjes in de vijver en alle 

bloemen die weer uitkomen.  

Belangrijk om te hebben: 

• Relevante diploma om in de kinderopvang te werken 

• Woonachtig in de buurt 

• Geldig kinder EHBO diploma is een pré 

Wij bieden o.a: 

• Coaching, scholing en werkbegeleiding 

• Een kring van enthousiaste ouders, kinderen en collega’s 

• Salaris conform cao-kinderopvang schaal 6 
 

Mail naar info@fienelien.nl als je het leuk lijkt om een keer een ochtendje mee te lopen! 
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