
 
 
 

 
Ben jij onze nieuwe hoogvlieger? 
 
Voor ons kinderdagverblijf de Pionier zijn wij met spoed op zoek naar:  
 

Enthousiaste pedagogisch medewerker voor de babygroep 
(24 uur per week) 
 
Ben jij die professional die graag met kinderen werkt? Functioneer je goed in teamverband? Voel 
je je thuis in een informele omgeving? Dan maken wij heel graag kennis met jou!  
 
Kinderdagverblijf de Pionier  
Kinderdagverblijf De Pionier is al meer dan 20 jaar een begrip in de wijk en is gevestigd aan de 
Admiralengracht 301 te Amsterdam. Bij de Pionier werken we met ontwikkelingsgerichte activiteiten 
voor alle kinderen en daarbij is er veel aandacht voor het individu. Er wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de mooie, grote, uitdagende binnentuin, met veel groen, waar de kinderen naar hartelust 
kunnen spelen. De Pionier is een VVE-locatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie), er wordt gewerkt 
met de methode Kaleidoscoop en de individuele ontwikkeling staat centraal. 
 
Wat ga je doen 
Wij zoeken een collega met visie op zijn vakgebied, die staat voor de kinderen en voor 
professionaliteit, met een stevige persoonlijkheid en die bovendien de energie heeft mee te bouwen 
aan ons enthousiaste (baby)team. 
 
Je zorgt voor een veilige sfeer, je begeleidt en stimuleert kinderen bij hun ontwikkeling en je 
organiseert activiteiten. Dit alles doe je in nauwe samenspraak met ouders, collega’s, je 
leidinggevende en deskundigen. Daarnaast voer je licht huishoudelijke en administratieve taken uit.  
 
Wat neem je mee: 

• Een afgeronde (pedagogische) opleiding op MBO niveau die kwalificeert voor het werken op de 
kinderopvang en. De opleidingsrichtingen zijn te vinden in de CAO Kinderopvang 2018 en in de 
bijlage. 

• Relevante en recente werkervaring; 

• Plezier hebben in het werken met kinderen in de baby-leeftijd  en hun ouders en dit uitstralen; 

• Klantvriendelijk en een flexibele instelling; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Een flexibele en proactieve werkhouding 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal. Minimum-eis is het aantoonbaar voldoen aan de 
Amsterdamse Taalnorm:  schrijven niveau B1/F2, spreken en lezen niveau B2/F3; 

 
Wat hebben we jou te bieden? 

• Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang, schaal 6 

• Ruimte om je eigen talenten en kwaliteiten in te zetten 

• Aandacht voor jouw ontwikkeling d.m.v. scholing en trainingen 

• Betrokken en fijne collega’s 

• Werken bij een kleinschalige organisatie in een persoonlijke sfeer 
 
Informatie en sollicitaties:   
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Saskia van den Bergh, telefoonnummer 020-2610599. 
Stuur je motivatie en CV, uiterlijk zondag 10 februari 2019 naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl ter 
attentie van afdeling HR. Vermeld hierbij vacaturenummer 201902. 
 
Over AKROS 
AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen verzekerd van 
professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook 
biedt AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam. 

https://www.fcb.nl/sites/default/files/cao_kinderopvang_gewijzigde_kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf

