
 

 

 

Kinderopvang De Plu 

Is een middelgrote kinderopvangorganisatie met acht locaties in Schijndel en omgeving. Bij 

de Plu geloven we dat kinderopvang en ontwikkeling hand in hand met elkaar gaan en 

hebben we oog voor ieders welbevinden.  

 

Om ons team te versterken zijn wij per direct op zoek naar  

Pedagogisch medewerkers voor de dagopvang 

 

Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en 

verzorging van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en alle daarbij behorende taken. Hierbij 

kun je denken aan oudercontact, thema voorbereiding/ inrichting, werken met een kind 

volgsysteem etc. Samen met je collega's draag je zorg voor een prettige, vertrouwde en 

uitdagende omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.  

 

Ben jij 

• Een aanpakker die energie krijgt van het werken met kinderen? 

• Een professional die het aanbod weet af te stemmen op de verschillende behoeften? 

• Collegiaal en hecht je waarde aan een goede sfeer? 

• Iemand die beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden? 

 

Wij bieden 
•  Een afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng. 

•  Een prettige werkomgeving en de mogelijk ontwikkeling. 

•  Salaris conform de CAO Kinderopvang schaal 6  

•  Minimaal een dienstverband van 1 jaar met ruimte voor contractverlenging. 

•  Bijna 6 weken vakantie per jaar 

•  8% Vakantietoeslag en 3% eindejaarsuitkering 

• In verband met meerdere vacatures de mogelijkheid om de uren in overleg af te 

stemmen. Minimaal 12 en maximaal 36 uur per week (zowel vast als flexibel) 

 

Wij vragen 

• Een kwalificerend diploma voor de dagopvang Zoals; Gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker, sociaal pedagogisch medewerker (SPW) etc. Via Diplomacheck | 

Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl) kun je zien of jouw diploma volstaat 

• Bij voorkeur VVE- en Nederlands op 3F niveau gecertificeerd en ervaring met KIJK  

 

 

Interesse? Mail je sollicitatie naar sollicitatie@deplu.org Voor aanvullende informatie kun je 

contact opnemen met Diana van Dijk (Manager kinderopvang) telefoonnr.; 06-15141312 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
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