
 

Pedagogisch medewerker kinderdagverblijf Leeuwesteyn (25,5 en 34 uur) 

Kindcentrum Leeuwesteyn is een nieuw Kindcentrum in de nog in aanbouw zijnde wijk Leeuwesteyn, 

gelegen tussen de wijken Hoge Weide in Leidsche Rijn en Oog in Al in Utrecht. 

Binnen het Kindcentrum werken we als één team samen en bieden we onderwijs en kinderopvang. Bij 

Kindcentrum Leeuwesteyn willen we kinderen laten stralen in hun ontwikkeling, dát is onze missie! 

Dat betekent dat ons Kindcentrum een plek is waar je mag zijn wie je bent, waar verwondering en 

verbinding is, waar talenten tot uiting komen, waar je leert doorzetten en trots bent op de stappen die 

je maakt.   

 

Voor ons te openen kinderdagverblijf Leeuwesteyn zoeken wij enthousiaste professionals die: 

- een open en positieve grondhouding hebben;  

- ambitieus zijn en gedreven in wat ze doen; 

- een sterke relatie kunnen opbouwen met kinderen en hun ouders; 

- respectvol en professioneel zijn in het contact met anderen;   

- denken in termen van ‘ons Kindcentrum’ in plaats van ‘mijn eigen groep’;  

- kennis, vaardigheden en ervaringen met elkaar willen delen; 

- creatief zijn in het bedenken van oplossingen; 

- kansen zien in plaats van problemen; 

- zich net als kinderen willen blijven ontwikkelen; 

- en over een flinke dosis humor en relativeringsvermogen beschikken. 

Werken bij kinderdagverblijf Leeuwesteyn 

Jij komt samen met je nieuwe collega’s op een verticale groep van het kinderdagverblijf te werken. Je 

werkt met kinderen in verschillende leeftijden van 0-4 jaar. Jij daagt ze uit om samen te leren spelen, 

rekening te houden met elkaar en nieuwe dingen te ontdekken. We hebben verschillende vacatures 

voor 25,5 en 34 uur.  

Wij bieden jou: 

Een uitdagende werkomgeving. Vanaf de zomer 2019 in eigen tijdelijke huisvesting en vanaf 2021 in 

een prachtig nieuw gebouw. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn niet alleen bezig met 

vandaag maar ook met jouw toekomst; je staat nooit stil. Je blijft jezelf ontwikkelen door scholing, 

onderlinge feedback en persoonlijke aandacht. Bij ons krijg je: 

- per september 2019 een jaarcontract bij Kind & Co voor 25,5 of 34 uur per week, met uitzicht 
op een vast dienstverband. 

- € 2.047,- tot € 2.793,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO Kinderopvang) op basis van een 36-

urige werkweek. 
- 8% vakantiegeld. 

- 210 vakantie- en verlofuren op jaarbasis (op basis van een 36-urige werkweek). 
- een vergoeding van je reiskosten. 

- trainingen en cursussen. 
- een fietsplan, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om een fiets te kopen. 

- een bijdrage aan je sportabonnement. 

- een prima pensioenopbouw. 

Kind & Co 
Kind & Co is een organisatie die een gedegen koers vaart en stevig in haar schoenen staat. Heel 

bewust is onze organisatie een stichting. Dit betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Wat we 

https://www.kmnkindenco.nl/


verdienen komt ten goede aan ons primaire proces: het bieden van kwalitatief hoogwaardige 

professionele kinderopvang. Dat maakt Kind & Co extra bijzonder.  

Binnen Kindcentrum Leeuwesteyn werken onderwijs (Stichting PCOU) en kinderopvang (Kind & Co) 
samen. 

Kind & Co biedt met 1700 medewerkers op ruim 300 locaties alle vormen van kinderopvang in het 
midden van Nederland zoals kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang. Samen met ouders, scholen en andere betrokkenen bieden wij een veilige 

omgeving waarin kinderen plezier hebben en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij ons zijn kinderen 
zichzelf.  

Laat ons jouw talent zien 

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Wil jij werken vanuit gedeelde 

kernwaarden (zie www.kcleeuwesteyn.nl) en weet jij daar een concrete invulling aan te geven? Dan 

zijn wij op zoek naar jou! 

Als je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met personeelsadviseur Tia Back via  

030 – 600 47 56. Zij vertelt je graag meer over Kind & Co en deze vacature! Wil je solliciteren stuur 

dan je motivatiebrief en cv t.a.v. Tia Back naar sollicitatie@kmnkindenco.nl 
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