
 

 

 

 

 

 

Pedagogisch medewerker | 20 uur 

Voor onze vestigingen in Gameren en Poederoijen zijn wij op zoek 

naar pedagogisch medewerkers voor op de peutergroepen in de 

School met de Bijbel in Gameren en in de Juliana van Stolbergschool in 

Poederoijen. Jij creëert een veilige en rustige plek en biedt de peuters 

een warme en vertrouwde omgeving om zich te ontwikkelen. Een 

leuke, uitdagende en afwisselende baan! 

Jij bent 

• Mbo geschoold en hebt een passend diploma voor de functie
pedagogisch medewerker. Heb je een hbo-diploma (bijvoor-
beeld SPH, Pabo, Pedagogiek) en interesse, solliciteer dan
ook! Meer informatie hierover vind je op onze website
kibeo.nl.

• kerkelijk meelevend, passend binnen de identiteit van stich-
ting De Planthof.

• klantgericht, zelfstandig en hebt goede communicatieve en
sociale vaardigheden.

• initiatiefrijk, positief ingesteld en hebt een enthousiaste werk-
houding.

• bekend met digitaal werken.

• tijdens de ochtenden beschikbaar. Het betreft een parttime
functie van 20 uur per week. Daarnaast is het mogelijk om in-
valwerk te doen. Werk je liever wat minder uren? Solliciteer
dan ook. Je bent van harte welkom! Er wordt snel contact met
je opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

Wij bieden 

Een leuke, verantwoordelijke en flexibele baan in een dynamische or-

ganisatie. Doordat Kibeo continue in beweging is en altijd vooruit kijkt, 

is er veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Je 

krijgt een minimum salaris van € 2.047,00 bruto per maand en een 

maximum salaris van € 2.793,00 bruto per maand, gebaseerd op een 

36-urige werkweek (Cao Kinderopvang, schaal 6).

Over Kibeo 

Kibeo is een kinderopvangorganisatie 

in Zuidwest-Nederland waar kwaliteit 

en flexibiliteit voorop staat.  

Wij kijken scherp naar de toekomst 

van kinderopvang. Daarom staat 
samenwerking bij ons centraal. Met 

elkaar, maar ook met andere part-

ners, zoals basisscholen. Wij vinden 

dat voorzieningen moeten samen-

werken om kinderen het beste en 

leukste aanbod te geven!  

Bij Kibeo is geen dag hetzelfde! 

Interesse? 

Voor meer informatie kun je tijdens 

kantooruren bellen naar vestigings-

manager Erik-Jan Zandee, via  

06 13 74 57 46.  

Reageren vóór 

Ben jij die enthousiaste pedagogisch 

medewerker? Upload dan je sollicita-

tiebrief met cv via de website. Er 

wordt snel contact met je opgeno-

men. 


