
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste: 
 

Pedagogisch Medewerker KDV voor 27-36 uur  

 
Bij Borus Kinderopvang hebben we power en positieve energie. Je bent verantwoordelijk voor de opvang, opvoeding, 
begeleiding en verzorging van een groep kinderen op het kinderdagverblijf van onze vestigingen in Abcoude of Uithoorn. 
Daarbij werk je vanuit de pedagogische visie van BORUS.  
 
BORUS is een dynamische organisatie in de kinderopvang. We streven naar de beste kwaliteit voor kinderen, zodat zij zich 
volwaardig kunnen ontwikkelen. We zijn een open organisatie die initiatief prijst. Omdat we altijd willen optimaliseren 
heerst een actieve, gezonde en frisse sfeer in de organisatie en krijgen mensen de kans om eigen ideeën ten uitvoer te 
brengen. 
 
 
Wij bieden 

 Een uitdagende baan binnen het Borusteam met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn niet alleen bezig met 
vandaag, maar ook met jouw toekomst.  

 Trainingen en interne begeleiding om verder te groeien in je werk. Bij Borus Kinderopvang sta je nooit stil en blijf je 
jezelf ontwikkelen door scholing, onderlinge feedback en persoonlijke aandacht. 

 Een professionele werkomgeving waarin passie voor de opvang en ontwikkeling van 
de kinderen vanzelfsprekend is;  

 Een tijdelijk contract (1e contract van 6 maanden) met uitzicht op een verlenging en vaste aanstelling; 

 Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang. 
 

  
Wij vragen 

 Minimaal een afgeronde opleiding MBO PW 3-4 of gelijkwaardig; 

 Pedagogische ervaring is gewenst; 

 Ervaring en affiniteit met kinderopvang in de leeftijdsgroep 0 -4 jaar; 
 Flexibele & proactieve houding. Je bent enthousiast en flexibel en hebt oog voor ontwikkelingsfasen van het kind; 

 Rijbewijs is een pré; 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden. 
 

Is werken met kinderen het allerliefste wat je doet? En ben je klaar voor een uitdaging bij een professionele  
kinderopvangorganisatie waar je jezelf kan ontwikkelen?   
Dan past Borus Kinderopvang bij jou!  
 
Ben je gekwalificeerd om te werken in de kinderopvang? Check hier of je gekwalificeerd bent. 
Stuur zo snel mogelijk je motivatiebrief en CV met foto naar pz@borus.nl.  

 
Heb je nog vragen? Neem contact op met BORUS door te bellen naar 0297 - 522182 of mail naar pz@borus.nl.  
Kijk voor een impressie op www.borus.nl. 
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