
 

  

 

Vacature oproepkracht pedagogisch medewerker  

onder bepaalde voorwaarden zijn vaste uren mogelijk  

 

Ben jij de enthousiaste, gedreven en flexibele pedagogisch medewerker die wij zoeken? 
 
 
Wie zijn wij? 
Kinderopvang Heyendael is onderdeel van Kinderopvang ‘de eerste stap’ in Wijchen. Kinderopvang Heyendael 
ligt op  de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Veel van de ouders die hun kind bij ons in de 
opvang brengen, werken of studeren aan de universiteit of in het Universitair Medisch Centrum. Kinderopvang 
Heyendael is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de opbrengsten uit de kinderopvang, direct 
of indirect terugvloeien naar de organisatie. Met als doel voortdurende verbetering van- en het in stand 
houden van kwalitatief hoogstaande kinderopvang. Onze open en transparante communicatie heeft als gevolg 
dat onze medewerkers flexibel zijn en zeer betrokken bij het wel en wee van de organisatie. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om voorop te lopen in de voortdurende veranderende branche. 
 
 

Wat bieden wij? 
Een afwisselende baan in een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de opvang van kinderen. Een 
uitdagende en zelfstandige functie, waarin je het verschil kunt maken voor jezelf en de organisatie, binnen een 
enthousiast en informeel team. 
 

Als pedagogisch medewerker, 
 is werken met kinderen helemaal jouw ding 

 vind je het belangrijk om elke dag weer kwalitatief hoogstaande kinderopvang te bieden. Je stelt 
daarbij het belang van het kind voorop  

 draag je dagelijks, op basis van jouw ervaring en kennis, het pedagogisch beleid uit 

 begeleid je (samen met een collega) een groep kinderen op pedagogisch verantwoorde manier  

 geeft het jou energie om op een creatieve manier kinderen van 0 tot 4 jaar op te vangen en te 
stimuleren in hun ontwikkeling 

 

Wat kun jij ons bieden? 
 Je hebt je opleiding afgerond op minstens niveau 4 op pedagogisch of agogisch gebied 

 Je bent flexibel, collegiaal en kindgericht en bij voorkeur 5 dagen per week beschikbaar  

 Je kan snel op de locatie aanwezig zijn, als je ’s morgens gebeld wordt  
 

  



 

  

Wat biedt deze baan jou? 
 Je hebt de mogelijkheid om, samen met de kinderen, van elke dag een feest te maken. De kinderen uit 

te dagen, hun grenzen te laten verleggen en te stimuleren in hun ontwikkeling 

 Een leuke, afwisselende werkplek in een enthousiast en betrokken team met ruimte voor eigen 
inbreng en ideeën 

 Een kans om ervaring op te doen, te leren en jezelf te ontwikkelen 

 Salariëring conform de cao kinderopvang 

 Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsplan, bedrijfsfitness en tegemoetkoming in de 
ziektekosten 

 

Interesse? 
Wil jij als oproepkracht pedagogisch medewerker werken bij Kinderopvang Heyendael? Stuur dan een 
sollicitatiebrief met daarin jouw motivatie en CV per email naar p&o@deeerstestap.nl 

Voor vragen kun je contact opnemen met Mariska de Winkel, HR adviseur via 024-6488394 of via 
mariska@deeerstestap.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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