
 

 

 
 

Grabbelton: waar ieders wereld groeit!  
 

Wil jij als pedagogisch medewerker onderdeel uitmaken van dit groeiproces?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

De Grabbelton biedt verantwoorde kinderopvang (dagopvang, peuteropvang en 

buitenschoolse opvang) op verschillende locaties in Geldrop aan. Wij zijn een 

professionele, betrokken, persoonlijke en open organisatie met korte lijnen. Wij werken 

actief aan ons pedagogisch beleid en maken het beleid toegankelijk voor pedagogisch 

medewerkers in hun dagelijkse werk.  
 

Wat ons als organisatie onderscheid is het vaste, gezellige team met minimaal 

verloop. Bijna 50 procent van onze medewerkers werkt al langer dan 5 jaar bij 

De Grabbelton! 

 

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar de 

Grabbelton graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen 

mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling. Een prachtig 

proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat 

dit voor ons het mooiste werk is dat er bestaat. Doordacht en zorgvuldig nemen wij deze 

verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring.  

 

Als toevoeging op ons gezellige team zijn wij op zoek naar meerdere Pedagogisch 

Medewerkers op oproepbasis.  

Bij De Grabbelton krijg je als oproepkracht direct vaste uren aangeboden op basis van 

de jaarurensystematiek. Op basis van ervaring, wensen en flexibiliteit kunnen deze 

variëren tussen 12 tot 20 uur per week (2 of 3 dagen). 

 

Bij de Grabbelton krijg je de kans om te werken in een fijne en professionele werkomgeving 

waarbij naast het kind ook de medewerker en ouders centraal staan.  

Hierbij zorg je voor een veilige en vertrouwde omgeving waar kinderen zich thuis voelen. 

Dagelijks bied je de kinderen activiteiten aan die passen bij de ontwikkelingsfase en leeftijd 

van de kinderen.  

Wij gaan ervan uit dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. 

Wij kijken naar de behoeften van het kind en spelen daarop in door een rijke speel-  

leeromgeving aan te bieden.  

 

Maar ook aan jouw groei wordt gedacht door middel van coaching en bijscholing. Ook 

bestaat het grootste deel van de staf leden uit voormalig pedagogisch medewerkers. 

Ook fijn met betrekking tot de bedrijfsvoering toch? 

 

Wij vragen: 

 Je hebt een sensitieve, enthousiaste en warme persoonlijkheid 

 Je ‘hart’ ligt bij kinderen van 0 tot 12 jaar en door jouw deskundigheid en passie op 

het gebied van ontwikkeling en opvoeding weet je ze te stimuleren 

 Je hebt goede communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden 

 Je bent flexibel, pro-actief, stressbestendig, doortastend en hebt 

verantwoordelijkheidsgevoel 

 Je bent een goede teamspeler en bent tegelijkertijd in staat om zelfstandig te 

werken 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs 

 Je bent zeker beschikbaar op woensdag en vrijdag 

 Je zoekt een baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen als professional en als mens 

 Je beschikt over een SPW3, SPW4, SPH of andere gelijkwaardige opleiding inclusief 

een VVE certificaat en 3F taaleis. 

 



 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

 Een fijne en professionele werkomgeving met enthousiaste en ambitieuze collega’s. 

 Veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling door coaching en bijscholing. 

 Een uitdagende baan waar de ontwikkeling van het kind en jezelf centraal staan. 

 Een goede begeleiding om je wegwijs te maken in de organisatie en in onze unieke 

pedagogische visie. 

 Een open, warme en heldere communicatie met veel aandacht voor kwaliteit. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Een salaris conform de cao kinderopvang. 

 

Denk jij je thuis te voelen in het hechte team van De Grabbelton? Stuur ons dan zo snel 

mogelijk jouw persoonlijke motivatie en CV gericht aan Maike van de Kerkhof naar 

personeel@degrabbelton.nl  
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