
 

 

 
 

 
Grabbelton: waar ieders wereld groeit!  
 
Wil jij als pedagogisch medewerker onderdeel uitmaken van dit  groeiproces?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker voor onze babygroep (0 tot 2 jaar) 

Je speelt  een belangrijke  rol in de ontwikkeling van onze jongste kinderen. Door te  werken volgens 

de visie van Emmi Pikler ervaar je  verdieping en voldoening in je werk awaardoor onze jongste 

kinderen uit kunnen groeien tot nieuwsgierige en ondernemende peuters.   Je biedt kinderen daarmee 

een omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Voor ouders ben je 

een serieuze en deskundige gesprekspartner en het aanspreekpunt voor vragen en wensen.  

 

Wij vragen: 

 Je hebt een sensitieve, enthousiaste en warme persoonlijkheid 
 Je ‘hart’ ligt bij kinderen van 0 tot 2 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 onderschrijft de pedagogische kindvisie van de Grabbelton 

 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 

 

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 pedagogische 
visie. 

 Een open, warme en heldere communicatie met veel aandacht voor kwaliteit 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 Een salaris conform de cao kinderopvang 

 Leuke  teamactiviteiten 

 
 
Gewoon even kennismaken op een leuke, ongedwongen wijze? Neem dan contact op met 
Henriette Schrander, directeur via h.schrander@degrabbelton.nl of 040-2862608. Solliciteren 
kan tot 14 maart 2019. 
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