
 

 

 

 

 

 

 

Bij de Boshut staan niet alleen de kinderen centraal, maar ook de medewerkers! Dankzij hen 

kunnen we de kinderen voorzien van de allerbeste opvang. Ben je op zoek naar een plek 

waar ruimte is voor je eigen inbreng en waar plezier in je werk voorop staat? Neem dan 

sowieso contact met ons op! 

 Wij zijn per 1 mei op zoek naar een: 

Pedagogisch medewerker KDV en BSO (18 uur) 

meer uren zijn mogelijk als je flexibel inzetbaar bent bij vakanties en ziekte. 

Wat vragen wij?  

• Je bent in het bezit van een geldig diploma op mbo- of hbo niveau, conform de wet die 

de kinderopvang stelt. 

• Je bent in bezit van het certificaat “werken met baby’s” of je bent bereid deze te 

halen. 

• Je hebt een vrolijke en warme persoonlijkheid. 

 

Wat bieden we jou? 

• In eerste instantie een contract voor een half jaar, met de mogelijkheid op een langer 

dienstverband.  

• Salaris conform cao.  

• Een gezellig team van professionele en betrokken collega’s. 

• De mogelijkheid om je te ontwikkelen in een organisatie die altijd in beweging is. 

• Ondersteuning en coaching op maat.  

 

 Hoe kan je solliciteren?  

 

Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 1 april 2022 naar alies@deboshut.com 

 

 

mailto:alies@deboshut.com


 

 

 

 

 

 

 

Bij de Boshut staan niet alleen de kinderen centraal, maar ook de medewerkers! Dankzij hen 

kunnen we de kinderen voorzien van de allerbeste opvang. Ben je op zoek naar een plek 

waar ruimte is voor je eigen inbreng en waar plezier in je werk voorop staat? Neem dan 

sowieso contact met ons op! 

 Wij zijn voor ons kinderdagverblijf (0-4 jaar) op zoek naar een: 

 

Pedagogisch medewerker KDV (27 uur) 

Wat vragen wij?  

• Je bent in het bezit van een geldig diploma op mbo- of hbo niveau, conform de wet die 

de kinderopvang stelt. 

• Je bent in bezit van het certificaat “werken met baby’s” of je bent bereid deze te 

halen. 

• Je hebt een vrolijke en warme persoonlijkheid. 

 

Wat bieden we jou? 

• In eerste instantie een contract voor een half jaar, met de mogelijkheid op een langer 

dienstverband.  

• Salaris conform cao.  

• Een gezellig team van professionele en betrokken collega’s. 

• De mogelijkheid om je te ontwikkelen in een organisatie die altijd in beweging is. 

• Ondersteuning en coaching op maat.  

 

 Hoe kan je solliciteren?  

 

Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 1 april 2022 naar alies@deboshut.com 
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