
 

 

 

 

 

Pedagogisch beroepskracht voor onze babygroep 

 

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 3 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 nieuwe collega met een hart voor de allerjongste kinderen op onze locatie 

Goudsbloemweg.  

Ons gespecialiseerde babyteam zoekt een collega die:  

• 3 dagen per week ons team wil versterken als vast gezicht op een eigen groep; 

• 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 wil leren t.b.v. de taalontwikkeling (scholing intern);  

• Een collegiale houding heeft.  

Wij bieden jou:  

• Een jaarcontract voor 27 uur per week met zicht op een vast dienstverband;  

• Een gezellig en divers team; 

• Verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 

• 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;  

• Groepsbudget voor de door jou bedachte activiteiten; 

• Extra coaching op verzoek door onze pedagogisch coach;  

• Veel extraatjes met de feestdagen, kerstpakket, feestjes (je wordt gezien en zeker 

gewaardeerd!); 

• Salaris volgens de CAO Kinderopvang schaal 6, maximaal € 2.964,- o.b.v. 36 uur per week.  

 

 



Pré (niet verplicht):  

• 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 (wij hebben geen plek voor 

BBL-er); 

• Je bent op maandag, dinsdag en vrijdag beschikbaar om te werken.  

 

Enthousiast geworden en heb je interesse 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 cv en motivatie met wat je aanspreekt in de vacature en/of onze visie naar Mariska 

Ketzer-Heemeijer (leidinggevende KDV/voorschool) via info@ikky.nl We kijken uit naar jouw 

sollicitatie en om je te ontmoeten. Meedraaien op de groep is onderdeel van de sollicitatieprocedure, 

zo krijg je zelf ook een goed beeld over wat wij anders doen dan anderen. We nemen zo spoedig 

mogelijk contact op met de sollicitanten voor deze vacature.  

Tip: volg ons op social media, dan krijg je een idee van wat wij allemaal doen en beleven. 

 


