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 IJsterk Kinderdagverblijven is gespecialiseerd in de 
opvang en ontwikkeling van het jonge kind van nul tot 
vier jaar. Wij stimuleren de sociaal-emotionele, 
motorische en taalontwikkeling van het kind in deze 

belangrijke eerste levensfase. Kinderopvang is veel 
meer dan uw kind opvangen terwijl u werkt. 

Kleinschaligheid staat bij ons centraal. Elk van onze 
kinderdagverblijven heeft een eigen karakter, een 
eigen identiteit. En is verbonden met de buurt waar 
uw kind opgroeit. Door onze kinderdagverblijven 
kleinschalig te houden, sluiten wij zoveel mogelijk aan 
bij de belevingswereld van het jonge kind en het 
belang van een sociaal veilige omgeving.  

 

IJsterk zoekt per direct 
 

pedagogisch medewerkers kinderopvang 
 

op oproepbasis 
 

 
Solliciteren? 
Je gemotiveerde sollicitatiebrief 
en CV o.v.v. “oproepkrachten 
invalpool IJKO” ontvangen wij 
graag per e-mail: a.tas@ijsterk.nl  
 
Interesse? 
Voor meer informatie over deze 
functie kun je contact opnemen 
met Adriënne Tas: 06-43543096 
en/of neem een kijkje op onze 
website: 
www.ijsterkkinderdagverblijven.nl 
 

Sollicitatiegesprekken 
Gesprekken vinden plaats met 
Anita Dekker (personeelsplanner) 
en/of Adrienne Tas-Kroon 
(manager kdv Westerdok). 
 

Salariëring 
Conform CAO Kinderopvang, is de 
inschaling in schaal 6   
min. € 1.882,00 b.p.m. en  
max. € 2.569,00 b.p.m. bij een 
dienstverband van 36 uur per 
week. Nul uren overeenkomst 
voor drie maanden. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld. 

 
De vacature  
Als oproepkracht ben je minimaal drie dagen per week beschikbaar om 
de pedagogisch medewerkers op één van onze tien kinderdagverblijven 
kort of langer te vervangen wegens zwangerschap/ziekte/verlof. Onze 
kinderdagverblijven bevinden zich in Amsterdam-Centrum en -West. 
 
Profiel van de functie 
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen van nul tot 
vier jaar op een kinderdagverblijf. 
 
Kennis 

 Een afgeronde relevante (agogische) opleiding op minimaal  
MBO SPW niveau 3 conform CAO Kinderopvang; 

 Pedagogische kennis; 

 Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 
 Kennis van de geldende hygiëne en veiligheidseisen; 
 Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind. 

  
Functie-eisen: 

 Werkervaring als pedagogisch medewerker; 
 Ervaring met zowel baby’s als peuters; 
 Een professionele houding naar kinderen, ouders en collega’s; 
 Een daadkrachtige, open, vrolijke en lieve persoonlijkheid; 
 Organisatorisch talent; 
 Een creatieve, constructieve en flexibele instelling; 
 Proactieve en energieke houding; 
 Representatief qua voorkomen en houding. 

 
 

Wat bieden wij? 

 Een boeiende baan in één van onze karakteristieke locaties in 
Amsterdam-Centrum en -West.  

 Een inspirerende werkomgeving. 
 IJsterk Kinderdagverblijven valt onder de werkingssfeer van de 

CAO Kinderopvang. IJsterk Kinderdagverblijven investeert in de 
ontwikkeling van haar pedagogisch medewerkers. 

 
Alleen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kun je aan de slag. 
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