
 

 

 

Bevlogen baby en dreumes collega gezocht  

voor onze dagopvang (27-36 uur) wegens groei! 

Centraal gelegen, op loopafstand van bus en trein en naast het centrum van Almere-Buiten, vind je 
Kindercentrum Ikky. Wij bieden kinderopvang aan voor kinderen tussen 0-12 jaar op 4 verschillende 
locaties. Ons kindercentrum is een plek waar elk kind en elke medewerker ruimte krijgt om zijn 
talenten te ontdekken en te ontplooien. 

Wij zijn op zoek naar een nieuw familielid in onze Ikky familie, met een hart voor de allerjongste 
kinderen, op onze locatie Goudsbloemweg.  

Ons gespecialiseerde baby & dreumes team zoekt een collega die: 

- minimaal 3 tot 4 dagen per week ons team wil ondersteunen; 
- zichzelf een idealist noemt: Jij gelooft dat jij het verschil kan maken in het leven van onze 

kinderen en wil ze een goede start in het leven geven. Je bent je bewust van je rol daarin en 
snapt dat de eerste 1000 dagen cruciaal zijn in het leven van een mens; 

- een creatieve geest heeft en out of the box kan denken: Jij verzint de leukste activiteiten en 
kunt een rijke speelleeromgeving neerzetten; 

- van elke (werk)dag een feestje maakt en die denkt in oplossingen; 
- zowel kinderen als ouders snel op hun gemak stelt door jouw open en warme houding; 
- naar zichzelf durft te kijken en zowel feedback durft te ontvangen als te geven; 
- babygebaren kent of wilt leren t.b.v. de taalontwikkeling (scholing intern); 
- een collegiale houding heeft. 

 

Wij bieden jou: 

- een jaarcontract voor 27-36 uur per week, met zicht op een vast dienstverband; 
- de leukste kinderen en ouders van Nederland; 
- het gezelligste en liefdevolste team van Nederland die heel hecht zijn (maar jou graag willen 

opnemen in de familie!); 
- een eerlijke, en oprechte directie met hart voor het vak, voor de kinderen en voor jou! 
- ruimte voor eigen initiatief; 
- een werkgever die het net even allemaal een beetje anders doet dan anderen, dat voel je als 

je eenmaal binnen bent. Maar die jou en de kinderen als hoogste prioriteit heeft; 
- veel (bij)scholingsmogelijkheden; 
- extra coaching op verzoek door onze pedagogisch coach; 
- Salaris volgens de CAO Kinderopvang schaal 6, maximaal € 2.887,- o.b.v. 36 uur per week; 

Pré:  

- Baby-scholing certificaat (en/of bereidheid te halen)  
- Niveau 4 opleiding 
- EHBO en/of BHV 

 



Vereist: 

- VOG 
- Opleiding die voldoet om in de kinderopvang te mogen werken 

Enthousiast geworden naar aanleiding van bovenstaande. We zijn ook erg benieuwd naar jou! Waar 
word jij blij van? Heb je wensen of ambities? We horen het graag.  

Mail ons een C.V. en motivatie met wat je aanspreekt in de vacature en/of onze visie naar 
deborah@ikky.nl We nemen gauw contact met je op. We kijken uit naar jouw sollicitatie en om je te 
ontmoeten. De sollicitatiegesprekken zullen dit jaar nog plaatsvinden. Meedraaien op de groep is 
onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
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