
 
 
 

Word jij een van onze nieuwe hoogvliegers? 
 
 
AKROS kinderopvang werkt de komende jaren samen met basisscholen in Amsterdam-West aan het 
realiseren van ‘Alles-in-één-scholen’ waarin onderwijs en opvang volledig geïntegreerd zijn. Hierbij is er veel  
ruimte voor beweging en creativiteit. Om dit tot een succes te maken zijn wij op zoek naar: 
 
 

Enthousiaste (aankomend) pedagogisch medewerkers voor 
werk-leer-traject (BBL) 
 
 

Wil jij graag met kinderen (baby’s, dreumesen en peuters) werken en heb je nog niet de juiste opleiding of 

ervaring? Werk je in een ander beroep en ben je toe aan een carrièreswitch? Ben je werkzoekend en/of 

herintreder en wil je graag snel aan de slag? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wat houdt het in? 

De Beroeps Begeleidende Leerweg biedt jou de mogelijkheid om in een betaalde baan aan het werk te gaan 

en tegelijkertijd de opleiding tot pedagogisch medewerker te volgen. Je gaat 1 dag per week naar school en 

werkt daarbij 16-20 uur per week in een van onze kinderopvang locaties. Wij begeleiden jou op de werkplek, 

zodat je het vak goed in de vingers krijgt. Jij brengt je kennis van de opleiding meteen in praktijk en zo leren 

wij ook van jou. 

 

De opleiding 

De opleiding volg je aan het ROC van Amsterdam. Het is een volwaardige MBO opleiding van 24 maanden 

(met uitzondering van vakanties) en na afronding ontvang je een erkend diploma. In januari starten we met 

een groep van maximaal 6 deelnemers. Ben jij er één van? Stap nu in en wij zorgen voor een opleiding en 

een betaalde baan. Zo zijn we straks samen klaar voor de toekomst van de kinderen van nu! 

Wat neem je mee? 

• Een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg), HAVO/VWO overgangsbewijs klas 3 naar 
4 of HAVO diploma 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Een proactieve werkhouding 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
 
Wat hebben we jou te bieden? 

• Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang 

• Een betaalde opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 3-4 bij een erkend opleidingsinstituut 

• Ruimte om je eigen talenten en kwaliteiten in te zetten 

• Werken bij een ambitieuze organisatie die proactief inspeelt op marktontwikkelingen 

• Betrokken en fijne collega’s, korte lijnen en een persoonlijke sfeer 

• Mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve regeling ziektekostenverzekering 

• Mogelijkheid om deel te nemen aan een Fietsplan 
 
Informatie en sollicitaties 
Informatie over de functie is te verkrijgen bij afdeling HR via sollicitatie@akros-amsterdam.nl. Stuur een korte  
motivatie en CV voor 17 november 2019 naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl ter attentie van afdeling HR. 
Vermeld hierbij vacaturenummer 201929/BBL.  
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De procedure 
Eerste ronde gesprekken: dinsdag 19 en donderdag 21 november 
Tweede ronde gesprekken: dinsdag 26 november 
Arbeidsvoorwaarden/contract: voor 1 december 
Start opleiding:   januari 2020 
 
Een intakegesprek voor de opleiding kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
 
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. 
 
Privacy  
Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou 
aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na 
het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden 
jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.    

 


