
 

 

 

Unieke kans om mee te bouwen aan een nieuw kindcentrum in Utrecht! Ben jij op 

zoek naar een nieuwe uitdaging? Of rond jij binnenkort je opleiding af en ben je op zoek naar een inspirerende 
werkplek? Dan hebben wij een geweldige baan voor jou! Binnen Kindcentrum Leeuwesteyn bieden wij onderwijs 
én kinderopvang onder één dak.  
Wij zoeken per direct voor één van onze kinderdagverblijfgroepen een 
 

enthousiaste en daadkrachtige pedagogisch medewerker 34 uur (werkdagen ma, 
di, do, vrij)  
 
Binnen Kindcentrum Leeuwesteyn werken onderwijs en opvang samen als één team. We zorgen daarmee voor 
een doorgaande lijn en een vertrouwde omgeving voor de kinderen. Op dit moment hebben wij 2 verticale 
kinderdagverblijfgroepen, 7 onderwijsgroepen en 3 BSO-groepen. En we groeien door!  
Vanaf volgend jaar zomer in ons mooie nieuwe gebouw waar we plek hebben voor 5 KDV groepen, een 
peutergroep, 17 onderwijsgroepen en zoveel bso als nodig en mogelijk in eigen thema- bso lokalen en 
leerpleinen. 
Bij keuzes die we maken zijn onze kernwaarden leidend. Die vormen het hart van onze organisatie:  

Verbinding talentontwikkeling persoonsvorming welbevinden eigentijds 
 betekenisvol procesgericht  eigenaarschap 

Op onze website www.kcleeuwesteyn.nl kun je er van alles over lezen.  

Gaan jouw ogen stralen van een functie als pedagogisch medewerker binnen een spiksplinternieuw kindcentrum? 
En herken jij jezelf in onderstaande omschrijving? Laat het ons dan weten! 
 
• Je werkt dolgraag met kinderen van 0-4 jaar  
• Je bent open en hebt een positieve grondhouding.  

• Je beschikt over uitstekende pedagogische vaardigheden.  
• Je kunt een sterke relatie opbouwen met kinderen en hun ouders 
• Je denkt in termen van ‘ons kindcentrum’ in plaats van ‘mijn eigen groep’.  
• Jij wordt enthousiast van onze gedeelde kernwaarden en zou daar invulling aan willen geven op de groep 
• Je hebt een relevant diploma waarmee je bevoegd bent om te werken in de kinderopvang met kinderen van 0 
tot 4 jaar 
 
Wij bieden:  
• Een uitdagende werkomgeving in een dynamische Utrechtse nieuwbouwwijk waar we samen groeien en het 
kindcentrum verder ontwikkelen.  
• Een ambitieus, gezellig en enthousiast team dat elkaar ondersteunt en inspireert.  
• Eigen tijdelijke huisvesting en vanaf de zomer van 2023 een prachtig nieuw gebouw.  
• Een jaarcontract voor 34 uur per week, per direct of zo snel als mogelijk. Met uitzicht op vast dienstverband. 
• € 2.155,- tot € 2.935,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO Kinderopvang) op basis van een 36-urige werkweek.  
• 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 2%. 
• diverse trainingen en cursussen die jij mag volgen. 
Binnen Kindcentrum Leeuwesteyn werken kinderopvang (Kind & Co Ludens) en onderwijs (Stichting PCOU) 
samen.  

Bij interesse, stuur je motivatie en CV aan s.degruiter@kindenco.nl 

t.a.v. Samantha de Gruiter. Je krijgt een bevestiging van ontvangst 

en bij een match nodigen we je graag uit voor een persoonlijk 

gesprek. Je kunt haar ook eerst bellen voor meer informatie: 06-

51175433.  

Wij kijken uit naar je reactie! 

http://www.kcleeuwesteyn.nl/
mailto:s.degruiter@kindenco.nl
https://www.kmnkindenco.nl/

